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RAPORT DE MEDIU
PENTRU OBIECTIVUL

CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL ALBA
şi DOUĂ DRUMURI DE ACCES

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. TITULARUL PROIECTULUI
Titularul proiectului pentru care se realizează prezentul raport
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA.

de mediu, este

1.2. PROIECTANTUL OBIECTIVULUI
Proiectantul obiectivului este S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. cu sediul in Alba
Iulia, B-dul Ferdinand I, nr. 8, tel. 0258/811500, autorizaţia nr. 01/260/1997.

1.3. AUTORUL RAPORTULUI
Autorul raportului de mediu, este SC ECOTECH COM SRL SATU MARE, având
sediul în municipiul Satu Mare, Strada Argeşului nr. 8 A, telefon/fax 0361-404786.

1.4. DENUMIREA PROIECTULUI
Proiectul elaborat de S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. cu nr. 24/2009, poartă
denumirea „CENTRU
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL ALBA şi DOUĂ DRUMURI DE ACCES”, faza PUZ.

2010
P.U.Z. Centru de management integrat al deşeurilor în jud. Alba

1
RAPORT DE MEDIU

SC ECOTECH COM SRL

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP

1.5. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL REALIZĂRII RAPORTULUI DE
MEDIU
A. Legislaţia europeană
La nivel european, evaluarea de mediu (EM) este cerută prin prevederile Directivei
Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea
efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001).
B. Legislaţia naţională
Realizarea evaluării de mediu, respectiv redactarea raportului de evaluare, s-au făcut
în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI Nr. 1076/8.07.04 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Obiectivul acestei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a
contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea
anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea
unei evaluări de mediu a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative
asupra mediului.
Hotărârea stabileşte procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul
emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor şi programelor care pot avea
efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autorităţii competente pentru
protecţia mediului, cerinţele de consultare a factorilor interesaţi şi de participare a
publicului.
Evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor şi
programelor.
C. Cerinţele privitoare la evaluările de mediu
În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 265 din 2006, respectiv a HG
1076/08.07.2004, se impune procedura de evaluare de mediu (care stabileşte condiţiile
necesare în vederea desfăşurării unei activităţi din punct de vedere al protecţiei
mediului) şi de emitere a avizului de mediu. Avizarea depinde de acceptarea de către
organele abilitate a unei evaluări privind impactul asupra mediului a activităţii ce
urmează să se desfăşoare.
EM urmăreşte identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor directe sau indirecte ale
planului asupra:
- fiinţelor umane, florei şi faunei;
- solului, apei, aerului, climei şi peisajului;
- valorilor materiale şi bunurilor culturale;
- interacţiunea intre factorii menţionaţi mai sus.
Ca parte a EM, deţinătorul planului va trebui să ofere o serie de date autorităţilor de
reglementare, printre care:
- descrierea planului, cuprinzând informaţii despre zonă, mărimea şi
caracteristicile planului;
- descrierea măsurilor luate pentru a reduce şi, dacă e posibil, a remedia efectele
adverse semnificative ale implementării planului;
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- datele necesare pentru a identifica şi pentru a evalua principalele efecte pe care
planul le-ar putea avea asupra mediului;
- principalele alternative studiate de proiectant şi o indicare a principalelor motive
care au condus la varianta aleasă, ţinând cont de efectele asupra mediului;
- un rezumat al informaţiilor menţionate mai sus.
Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se
finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedura legislativa.
Procedura se realizează în etape, după cum urmează:
a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;
b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a
raportului de mediu;
c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu.
D. Procesul de evaluare de mediu
Evaluarea de mediu este concepută pentru identificarea şi prevenirea potenţialelor
modificări negative ce pot surveni în cazul dezvoltării activităţilor stabilite prin planurile
sau programele de investiţii. O evaluare a impactului este necesară pentru orice
activitate ce poate influenţa direct mediul înconjurător prin natura, dimensiunea sau
locul acesteia.
Scopul evaluării de mediu poate fi prezentat pe scurt astfel:


realizarea unei evaluări a impactului potenţial al unui plan înainte ca acesta
să fie executat;



realizarea unei optimizări a planului prin identificarea impactului potenţial,
atât negativ cât şi pozitiv, la desfăşurarea acestuia;



identificarea şi compararea alternativelor existente pentru selectarea
variantei optime a planului;



propunerea unor măsuri ce au ca scop ameliorarea oricărei posibile acţiuni
negative şi sporirea oricăror efecte benefice;



furnizarea unei surse de informaţii pentru toţi participanţii din cadrul
planului, inclusiv a publicului interesat.

Raportul de mediu identifică, descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative
asupra mediului prin implementarea planului, precum şi alternativele rezonabile ale
acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria sa geografică.
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2. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE
PLANULUI. RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME
RELEVANTE
2.1. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE P.U.Z.
2.1.1. Date generale. Obiectul PUZ
PUZ evaluat propune studierea arealului in care urmează a se amplasa „Centrul de
management integrat al deşeurilor” din judeţul Alba cu zona tehnică aferenta, inclusiv
drumurile de acces. Terenul ce face obiectul PUZ se află situat în extravilanul
localităţii Galda de Jos (comuna Galda de Jos), pe un teren ce aparţine domeniului
public al comunei Galda de Jos.
În acest scop, principalele ţinte, pe care proiectul încearcă să le atingă, includ:







modul de ocupare a terenului prin stabilirea zonei de intervenţie;
procentul maxim de ocupare a terenului;
realizarea de legături cu reţeaua de circulaţie naţională şi zonală;
amenajarea parcajelor în cadrul incintei administrative;
asigurarea tuturor utilităţilor necesare în mod unitar;
stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea priorităţilor, a
permisivităţilor şi a restricţiilor care se impun;

2.1.1.1. Solicitari ale temei-program
Pentru realizarea depozitului ecologic judetean de deseuri, pe parcursul elaborarii
Master Planului au fost analizate urmatoarele amplasamente:
Amplasament Ohaba – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ohaba nr.
33/20.12.2007 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Ohaba;
Amplasament Mihalt – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Mihalt nr.
1/17.01.2008 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Mihalt.
Amplasament Galda de Jos – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Galda
de Jos nr. 29/29.05.2010 privind darea in administrare Consiliului Judetean Alba a
unui teren, proprietate publica a comunei Galda de Jos, in vederea amplasarii
obiectivului de investitii “Centru de management integrat al deseurilor in judetul Alba”
din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba”.
Selectarea amplasamentului potrivit pentru un depozit de deseuri este una dintre
deciziile cele mai importante din domeniul gestionarii deseurilor cu impact asupra
publicului. De aceea procedura de selectare trebuie sa fie transparenta si sa se
bazeze pe criterii tehnice, de mediu si financiare.
Amplasamentul de la Ohaba, a fost considerat de catre consultantii proiectului ca fiind
o alternativa defavorabila intrucat nu a indeplinit conditiile tehnice necesare.
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Prin urmare, alternativele evaluate au fost: Alternativa 2- Amplasamentul Mihalt si
Alternativa 3 Amplasamentul Galda de Jos. Ambele alternative, respectiv locatii sunt
in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si au o suprafata suficienta
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.
In urma analizei alternativelor din punct de vedere tehnic, al protectiei mediului si a
costurilor, consultantii proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Alba” au decis ca Alternativa 3 este cea mai potrivita pentru judetul Alba.
Principalele argumente ale alegerii Alternativei 3 in defavoarea Alternativei 2 au fost
următoarele:
a)
b)

accesul rutier bun;
nivel ridicat de aprobare publică.

In continuare vor fi prezentate comparativ impactul asupra mediului produs de
implementarea planului si impactul Alternativei 0 – fara implementarea planului.
Alternativa 0 – fara implementarea planului presupune:
a) Colectarea deseurilor municipale si transportul acestora la statiile de transfer:
Aiud, Abrud, Zlatna, Sohodol si Baia de Aries (investitii realizate prin alte
programe de finantare);
b) Depozitarea deseurilor generate in judetul Alba la depozite de deseuri conforme
existente in alte judete;
c) Depozitele neconforme existente vor sista activitatea dar nu vor fi inchise.
d) Alternativa 0 nu poate asigura atingerea ţintelor legislative privind valorificarea si
depozitarea deşeurilor.
Alternativa aleasa – prezentul PUZ presupune:
e) cresterea gradului de colectare si valorificare a deseurilor municipale generate in
judetul Alba;
f) minimizarea cantitatilor de deseuri municipale depozitate;
g) depozitarea controlata a deseurilor;
h) noul depozit de deseuri va fi prevazut cu: sistem de impermebilizare si colectare a
levigatului, sistem de colecatre si ardere a gazului de depozit.
i) Proiectarea obiectivului de investitie “Centru de management integrat al deseurilor
in judetul Alba” prevede colectarea si epurarea apelor uzate si deversarea in
apele de suprafata numai a apelor epurate care indeplinesc parametrii legali in
vigoare.
Conform situatiei mai sus prezentate se poate observa faptul ca implementarea
planului conduce la diminuarea semnificativă a impactului asupra mediului faţă de
situatia actuală si de mentinerea alternativei 0. In plus, fără implementarea proiectului
nu pot fi atinse obiectivele si tintele judetului si nu pot fi respectate angajamentele
asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
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2.1.1.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona
studiată
Terenul studiat este amplasat in extravilanul localităţii Galda de Jos. Conform P.U.G.
Comunei Galda de Jos, are destinaţia agricolă (teren pentru păşunat). Pentru
asigurarea condiţiilor de realizare a investiţiei se impune schimbarea funcţiunii
urbanistice existente in zonă conform PUZ, respectiv (teren pentru păşunat) in teren
construibil, intrând în categoria zonelor de gospodărire comunală (G.C.G.) aferentă
centrului de deşeuri.
Conform estimării proiectantului, acest proiect va imbunătăţi considerabil calitatea
mediului si conditiile de viaţă in zonele respective precum si infrastructura, în prezent
inadecvată si invechită, care deserveste serviciile de colectare a deseurilor solide, in
vederea conformarii cu standardele UE si românesti.
2.1.1.3. Surse documentare





Certificat de urbanism;
Extras funciar;
Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional;
Plan de Amenajare a Teritoriului Regiunii Centru;
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Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba;
P.U.G. - comuna Galda de Jos, elaborat de SC Capitel Proiect SRL;
Studiu topografic;
Studiu de impact asupra mediului; Raport la studiul de impact asupra
mediului
Master Plan judeţul Alba – elaborat de KOCKS CONSULT GmbH /
ENVIROPLAN S.A. / EPEM S.A. / ROMAIR CONSULTING Ltd.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al jud. Alba pentru 2007 – 2013.

2.1.2. Stadiul actual al dezvoltării
2.1.2.1. Evoluţia zonei
Cea mai mare parte a fenomenelor care însoţesc actuala tranziţie se datorează
gradului ridicat al unei dezvoltări anterioare a căror manifestare in spaţiu si timp
condiţionează orice decizie privind dezvoltarea municipiului Alba Iulia.
Condiţiile specifice ale zonei şi necesităţile urbanistice impun dezvoltarea în cadrul
zonei a „Sistemului de management integrat al deşeurilor” din judeţul Alba. Aceasta
dezvoltare este facilitata de apropierea de principala arteră de circulaţie din zonă, DN
1, apropierea de cele mai populate şi importante zone economice şi urbane ale
judeţului. Realizarea investiţiei se poate face fără a afecta comunităţile umane din
zonă.
Analiza situaţiei existente
Regimul juridic:
 Amplasament: teren situat in extravilanul localităţii Galda de Jos;
 Identificare imobil: plan de încadrare in zona, planuri de situaţie vizate
O.C.P.I., Alba, extras CF nr. 70275 (nr. cad. 70275), CF nr. 70279 (nr. .cad.
70279), CF nr. 70273(nr. cad. 70273), CF nr. 70272 (nr. cad. 70272), CF nr.
70283 (nr. cad. 70283), CF nr. 70280 (nr. cad. 70280),CF nr. 70276(nr. cad.
70276).
 Imobilul se găseşte în lista bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Galda de Jos, poz. 30 (păşune pentru amplasarea „Centrului de management
al deşeurilor” şi drum vicinal în lungime de 534 ml), 63 (drum vicinal în lungime
de 2371 ml)
 Imobil: teren în suprafaţă de 277.300mp (din care S = 250.000 mp este
destinată „Centrului de management al deşeurilor” şi suprafaţa de 27.300 mp
este destinat amenajării a două drumuri de acces), amplasat pe teritoriul
administrativ al comunei Galda de Jos, în extravilanul satului Galda de Jos.
 Drept de proprietate/administrare: domeniu public aparţinând comunei Galda
de Jos, conform Listei bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Galda de Jos.
 Servituţi: / sarcini: nu sunt conf. extrase CF.
 Imobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice şi/sau ale naturii, ori în
zona de protecţie a acestora.
 Prin Hotărârea nr. 29/29 mai 2009, consiliul local al comunei Galda de Jos s-a
decis trecerea suprafeţei de 25 ha din punctul „Pe deal”, în administrarea
Consiliului Judeţean Alba în vederea amplasări Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor (CMID).
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Regimul economic:
 folosinţa actuală: păşuni, căi de circulaţie (drumuri vicinale);
 destinaţia stabilita prin documentaţiile de urbanism: conform PUG şi RLU
aprobate ale comunei Galda de Jos: este teren extravilan – zonă căi de
comunicaţii (drumuri vicinale) şi păşune;
 In vederea schimbării destinaţiei terenului si soluţionării reglementarilor
urbanistice este necesară elaborarea unui plan urbanistic zonal P.U.Z.
conform ordinului M.L.P.A.T. 37/N/08.06.2000, numai în baza unui aviz de
oportunitate întocmit de structura specializată din cadrul primăriei comunei
Galda de Jos şi aprobat de către primarul acesteia, prin care se vor stabili
limita teritoriului care urmează să fie reglementat prin PUZ,
categoria/categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi eventualele
servituţi, reglementările obligatorii (cf. Legii nr. 242/23.06.2009, pentru
aprobarea O.G. nr. 27/2009, de modificare şi completare a Legii.. 350/2001
care să fie avizat şi aprobat conform legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
 Acesta va fi elaborat de către un proiectant-arhitect înscris în R.U.R., cf. Ord
MLPAT nr. 176/N/2000 şi care va fi avizat şi aprobat potrivit Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările
ulterioare;
 nu sunt alte prevederi rezultate din hotărâri ale Consiliului Local sau Judeţean
cu privire la zona unde se află imobilul.
Regimul tehnic:
 Asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special;
 Din totalul de 277.300 mp afectaţi de lucrări, suprafaţa de 250.000 mp este
destinată „Centrului de management al deşeurilor” iar restul de 27.300mp,
amenajării celor două drumuri de acces.
 Toate reglementările de natură urbanistică se vor soluţiona prin planul
urbanistic zonal (PUZ) care va fi elaborat, cf. Ord. MLPAT nr. 176/N/2000,
numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către specialiştii
primăriei Galda de Jos şi aprobat de către primarul acesteia, prin care se vor
stabili: limita teritoriului care urmează să fie reglementat prin PUZ,
categoria/categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi eventualele
servituţi, reglementările obligatorii (cf. Legii nr. 242/23.06.2009, pentru
aprobarea O.G. nr. 27/2009, de modificare şi completare a Legii.. 350/2001
care să fie avizat şi aprobat conform legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
 PUZ va fi avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare (inclusiv MAI,
MApN şi SRI.
 Regim de înălţime permis: se va stabili prin PUZ;
 Circulaţiile carosabile si parcajele: se vor stabili prin PUZ;
 Echipare edilitara: terenul nu dispune de utilităţi.
2.1.2.2. Încadrare în localitate
Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii
Comuna Galda de Jos este situata in zona centrala a judeţului Alba, intre Munţii
Trăscăului si culoarul Mureşului, pe cursul mijlociu al pârâului Valea Galzii, in care se
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varsă pârâul Valea Cricăului si pârâul valea Ceti, cuprinzând zone de câmpie de deal
si montane.
Obiectivul de investiţii preconizat este situat în extravilanul localităţi Galda de Jos, în
punctul numit „Pe deal”. Obiectivul se află la 1,7 km, nord est de localitatea Galda de
Jos şi la 1,9 km de Mesentea. Alte localităţi aflate în apropiere sunt oraşul Teiuş situat
la 3,6 km, est; Benic la -2,5 km, vest şi Stremţ la 2,5 km, spre nord; peste cumpăna
de ape. Zona este străbătută de un torent de versant – Pârâul Dăneţii, puţin reliefat în
peisaj, care se activează doar la un nivel ridicat al precipitaţiilor şi la topirea bruscă a
zăpezilor. Pe direcţia acestui torent terenul prezintă o uşoară declivitate de la sud spre
nord.
Vecinătăţile terenului studiat sunt definite de următoarele limite:





la nord – proprietate privata – terenuri agricole
la sud – păşune
la est – păşune
la vest – proprietate privata – terenuri agricole

Relaţionarea zonei cu localitatea sub aspectul poziţiei, al accesibilităţii,
cooperării în domeniul edilitar, servirea de instituţii de interes general
Actualmente accesul se realizează dinspre Galda de Jos, pe un drum vicinal ce trece
pe lângă castel, pe creasta dealului. Acesta intersectează un alt drum care coboară
spre est până la DN 1. Totodată, în condiţiile activităţilor desfăşurate, investiţia asigura
locuri de munca pentru populaţia din zona, fapt favorizat si de situarea sa in imediata
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apropiere a unor localităţi rurale (Galda de Jos, Mesentea, Benic, Stremţ) şi a centrului
urban Teiuş.
2.1.2.3. Elemente ale cadrului natural
Topografie
Construirea obiectivului de investiţii are loc pe una din terasele superioare ale
Mureşului, ce face legătura dintre câmpie şi zona piemontană a Trascăului, la o
altitudine cuprinsă între 275 şi 325 m, la limita administrativă dintre teritoriul comunei
Galda de Jos şi Stremţ. Se apreciază că terasele din această zonă sunt de vârsta
cuaternară, fiind alcătuite din roci sedimentare de tipul aluvial - proluviale. Aspectul
general al reliefului este acela de terasă înaltă cu o altitudinea maximă a de 350 m.
Coordonatele geografice care definesc din punct de vedere matematic aşezarea
obiectivului sunt: paralela de 46,12 latitudine nordica si meridianul de 23,37
longitudine estica.
Hidrografie
Hidrografia zonei este reprezentată, in principal, de râul Mureş (125 km din bazinul
hidrografic al acestuia se afla pe teritoriul judeţului), care colectează apele râurilor ce
izvorăsc din Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Valea Râmeţului cu cei peste 20 km ai săi, îşi adună izvoarele de sub vârful Poieniţa şi
străbate transversal masivul Trascăului, prin mai multe sectoare de chei foarte
spectaculoase şi mai multe localităţi în bazinul său inferior (Geoagiu de Sus, Stremţ şi
Teiuş) pentru a se vărsa in Mureş în dreptul oraşului Teiuş.
Valea Gălzii cu cei 30 de km ai săi izvorăşte de sub Vf. Negrileasa Mogoşului şi după
ce străbate transversal bara calcaroasă a Bedeleului, formând un pitoresc sector de
chei şi defilee, primeşte o serie de afluenţi (valea Modoleştilor şi a Cetii) pentru a se
deschide spre câmpia joasă Ighiu – Oiejdea şi spre lunca largă a Mureşului în dreptul
localităţii Oiejdea.
Faţă de principalele cursuri de apă, „Centrul de management” este situat la:




nord-est - 1,6 km de Valea Gălzii,
vest - 7,7 Km, faţă de Mureş,
sud-vest - la 3 km faţă de Valea Râmeţului (Mănăstirii).

Climă
Clima judeţului Alba păstrează caracteristicile climei continentale, diferenţele apar in
funcţie de relief. Astfel, in culoarul Mureşului şi în podişul Târnavelor predomină un
climat mai blând, cu o temperatură medie anuală de 90 C.
Nivelul precipitaţiilor este condiţionat, de asemenea, de altitudine fiind mai intense în
zona de munte. In culoarul Mureşului cifrele medii sunt de cca. 550 mm/an.
De asemenea, circulaţia curenţilor de aer în zonă este predominantă din direcţia sudvest, pe culoarul Mureşului. Calmul atmosferic, ca o consecinţă a climatului adăpostit,
are valori de peste 50 %.
Precipitaţiile sunt mai intense in zona de munte, in funcţie de altitudine. In Valea
Mureş cifrele medii sunt de 550 mm/an. La staţia hidrometrică de la Alba Iulia
cantitatea de precipitaţii căzută anual este de 645,9 l/m2
Terenul are o configuraţie în pantă uşoară spre nord (Pârâul Dăneţii). Pânza freatică
este relativ jos, aceasta neinfluenţând sistemul de fundare.
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2.1.2.4. Circulaţia
Aspecte critice privind desfăşurarea în cadrul zonei a circulaţiei rutiere,
feroviare, aeriene
Principalele localităţi urbane ale judeţului sunt legate între ele de drumul european
E81 Sibiu – Sebeş - Alba Iulia – Aiud - Turda, de drumurile naţionale DN 74, DN 74A,
DN 14B şi de drumuri judeţene. Legăturile localităţilor urbane cu capitala judeţului –
Alba Iulia – sunt menţionate in tabelul de mai jos.


Numele localităţii

Distanţa pană la
Alba Iulia
Varianta 1
- 100 km

Baia de Arieş

Varianta 2
– 127 km

Ruta
Varianta 1
E81 Alba Iulia-Aiud - 27 km
DJ Aiud-Buru - 30 km
DN 75 Buru –Baia de Arieş - 43 km
Varianta 2
E81 Alba Iulia – Turda - 62 km
DN 75 Turda-Baia de Arieş - 65 km

Câmpeni

74 km

DN 74 Alba Iulia-Abrud - 64 km
DN 74 Abrud – Câmpeni - 10 km

Abrud

64 km

DN 74 Alba Iulia-Abrud - 64 km

Zlatna

36 km

DN 74 Alba Iulia - Zlatna

Cugir

50 km

E 81 Alba Iulia-Sebeş - 17 km
DN 74 Sebeş-Şibot - 24 km
DJ Şibot-Cugir - 9 km

Sebeş

17 km

E 81 Alba Iulia-Sebeş

Blaj

64 km

E 81 Alba Iulia-Teiuş - 24 km
DN 14B Teiuş – Blaj - 40 km

Teiuş

24 km

E 81 Alba Iulia-Teiuş

Aiud

27 km

E 81 Alba Iulia – Aiud

Ocna Mureş

45 km

E 81 Alba Iulia – Unirea - 43 km
DJ Unirea – Ocna Mureş – 2 km

Centru de management
integrat Galda

27 km

E 81 Alba Iulia-Teiuş-km 21
km 21 – Centru de management integrat 4 km

Sursa: Anuarul Statistic al României, anul 2006
Din datele de mai sus se poate constata accesibilitatea la “Centrul de management
integrat al deşeurilor” pentru toate localităţile urbane ale judeţului.
În stabilirea obiectivului pe această locaţie un rol important l-a jucat situarea sa în
zona centrală a judeţului, în imediata apropiere a principalelor centre urbane din judeţ
(Alba Iulia, Sebeş, Aiud) şi la mică distanţă faţă de principala arteră de transport auto DN 1 Alba Iulia – Aiud (amplasată la cca. 3,5 km ).
In zona amplasamentului viitorului Centru de management integrat al deşeurilor s-au
identificat doar existenta unor drumuri de exploatare sau sezoniere din pământ. In
vederea conectării amplasamentului viitorului Centru de Management Integrat al
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Deşeurilor la reţeaua de drumuri, se prevede prin proiect modernizarea pentru trafic
greu a celor doua drumuri de exploatare existente in zonă, care să fie racordate la
drumul naţional DN 1 la Km 395,602 ce leagă municipiul Alba Iulia de oraşul Teiuş.


Capacităţi de transport, greutăţi în fluenţa circulaţiei, incomodări între
tipurile de circulaţie, precum şi dintre aceasta şi alte funcţiuni ale zonei

Ţinând seama de numărul mare de utilaje de transport care vor străbate zilnic drumul
până la obiectiv, dimensiunile acestora şi suprapunerea unui drum de acces spre un
teritoriu agricol cu importanţă pentru comunitatea locală, în scopul înlăturării
pericolelor unor accidente nedorite s-a impus soluţia construirii a două tronsoane
paralele, care vor funcţiona tur – retur pentru cea mai mare parte a traseului. Numai
pe un sector mic, impus de morfologia terenului aceste drumuri se intersectează
formând un singur drum , cu două benzi de circulaţie.
Pe teritoriul obiectivului, conform proiectului, drumului de acces de cca. 640 m, este
situat pe partea nord-estică a obiectivului, fiind întrerupt la 260 m de existenţa unei
platforme de control a deşeurilor. De aici drumul continuă spre rampa de descărcare.
Înainte cu 100 m de aceasta, o nouă bifurcaţie formează drumul de 100 m, spre
pavilionul administrativ.


Necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere
noi, capacităţi si trasee ale transportului în comun, intersecţii cu probleme,
priorităţi.

Desigur pentru o funcţionare corespunzătoare a centrului este necesară asigurarea
infrastructurii de acces corespunzătoare, care să facă faţă unei circulaţii auto
specifice, de mare tonaj. Potrivit Master planului pentru managementul deşeurilor din
judeţ, în faza finală numărul vehiculelor de transport care vor circula către şi de la
„Centru de depozitare al deşeurilor” poate ajunge la 50 de unităţi.
Totodată la drumul de acces trebuie să se ţină seama şi de funcţia sa economică
pentru comunitatea locală, ca drum agricol, circulat cu utilaje specifice şi de animale.
După cum reiese şi din tabelul de mai sus, localităţile din bazinul mijlociu al Arieşului,
în speţă oraşul Baia de Arieş are accesibilitatea cea mai deficitară, atingând 100 km.
În acest context credem că se impune ca o necesitate reabilitarea şi modernizarea DJ
750 C: Sălciua de Sus (DJ 75) – Valea Largă – Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii –
Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş( DN 1=E68) sau varianta prin Râmeţ – Giomal –
Teiuş (DN 1).

2.1.2.5. Ocuparea terenurilor
a) Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată
Funcţiunile actuale ale zonei studiate este una agricolă, terenul respectiv fiind folosit
pentru păşunat de către comunitatea locală. În urma investiţiilor preconizate şi
implementarea proiectului de realizare a “Centrului de management integrat al
deşeurilor din jud. Alba”, funcţiunile zonei vor fi adaptate noilor necesităţi. Prezentul
P.U.Z. are rolul de a modifica destinaţia terenurilor stabilite prin P.U.G., din teren
agricol (păşune), în teren destinat funcţiunii de Centru de management integrat al
deşeurilor, zonă industrială şi depozitare(GCG).
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b) Gradul de ocupare a zonei cu fondul construit
Nu există fond construit în zona analizată.
c) Aspecte calitative ale fondului construit
Nu se pune problema.
d) Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine
În prezent aici nu există asigurate servicii. Caracterul specific al activităţii desfăşurate
în cadrul acestui „Centru” necesită servicii specializate.
e) Asigurarea cu spaţii verzi
Întregul complex va fi înconjurat în final cu o perdea de protecţie formată din vegetaţie
înaltă . De asemenea, sectorul administrativ va dispune de spaţii acoperite cu gazon.
În cadrul Staţiei de compostare, printre principalele corpuri de clădiri şi spaţii de
depozitare, în afara reţelei de acces/transport, se vor amenaja spaţii verzi plantate cu
vegetaţie arboricolă.
f) Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine
În zona studiată nu se cunosc riscuri naturale care pot influenţa investiţia. Situaţia
existentă însă nu exclude apariţia unor situaţii deosebite, pricinuite de fenomene
meteorologice extreme sau de altă natură.
2.1.2.6. Echipare edilitară
Situaţia existentă a echipării cu utilităţi în zona studiată se prezintă astfel:

alimentarea cu apă - nu există în zonă;

canalizare – nu există în zonă;

alimentare cu energie electrica – reţea existentă în proximitatea
amplasamentului;

alimentare cu gaze naturale – nu există în zonă;

reţea telecomunicaţii – nu există în zonă.

2.1.3. Necesităţi şi opţiuni
Conform temei de proiectare întocmite de proiectant împreună cu beneficiarul si a
Avizului de Oportunitate emis de Consiliul Local, rezultă realizarea unui plan urbanistic
zonal, datorită faptului că suprafaţa de teren analizată prin prevederile Planului
Urbanistic General este in extravilan si prin urmare nu are prevederi specifice detaliate
si reguli de construire specifice, pentru asigurarea amplasării de noi funcţiuni.
In baza temei de proiectare si a prevederilor cuprinse in regulamentul de urbanism au
rezultat următoarele repere de dezvoltare ale zonei:
 funcţiunea dominată a noii unităţi teritoriale de referinţă va fi „zona de
gospodărire comunala (G.C.G.) aferentă centrului de deşeuri;
 se vor stabili regulile specifice de construire (zonificare funcţională, zona
de restricţie);
 se va studia si rezolva modernizarea căilor de acces (modernizarea
drumurilor de exploatare);
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se vor delimita terenurile aflate in proprietate privată sau publică,
respective eventualele treceri de terenuri din domeniul privat in domeniul
public, procentul maxim de ocupare al terenului;
coeficientul maxim de ocupare al terenului;
se va reglementa regimul de înălţime al construcţiilor propuse;
se va urmării crearea unui aspect arhitectural corespunzător;
se vor permite funcţiuni complementare numai in măsura in care acestea
nu afectează funcţiunea dominantă a zonei studiate si a zonelor învecinate;
Zona destinata amenajării depozitului va fi împrejmuită cu o perdea de
vegetatie înaltă care va proteja atât din punct de vedere vizual amenajarea
propusa, cat şi prin atenuarea intensităţii zgomotelor propagate din zona
de lucru a depozitului. De asemenea se va impune o zona de protecţie de
1000 m de jur împrejurul amplasamentului studiat care va respecta din
punct de vedere al normelor sanitare ordinul 536/97.

2.1.4. Propuneri de dezvoltare urbanistică
2.1.4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
S-a executat o ridicare topografica la scara 1/500 pentru zona aferenta PUZ-ului.
S-au executat studii geotehnice ale zonei, evidenţiindu-se condiţiile geotehnice si
hidrogeotehnice, profilul litologic cu o succesiune a straturilor după cum urmează:










In conformitate cu prevederile Normativului P 100 – 1/2006,
amplasamentul in cauza se caracterizează prin valoarea ag=0.08 g si din
punctul de vedere al <<perioadelor de colt>>, caracteristica este
valoarea Tc = 0.7 sec. ;
Adâncimea de îngheţ in zona amplasamentului in cauza se estimează la
cca. 0.90 – 1.00 m de la nivelul Ts/Tn actual.;
Stratul de fundare este constituit din fragmente angulare de roci
sedimentare prinse intr-o matrice granulometric fina (argiloasa-prafoasanisipoasa), cenuşie-verzuie la brun-violacee, plastic consistenta la
plastic vârtoasă;
Adâncimea de fundare: se impune realizarea unei adâncimi de fundare
de minimum 1.00-1.10m de la nivelul Ts / Tn actual;
In conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 valoarea presiunii
convenţionale de baza: Pconv. =300 kPa;
Încadrarea in clasa de importanta pentru construcţiile si instalaţiile
hidrotehnice conform STAS 4273-83;
construcţia hidrotehnica
executata prin proiectul Centru de
management integrat al deşeurilor ce cuprinde depozitul de deşeuri
conform, staţia de sortare si staţia de compostare, se încadrează in
clasa de importanta IV „Construcţii de importanta secundara”.

2.1.4.2. Prevederi ale PUG
Conform PUG şi RLU terenul studiat este situat in extravilanul localităţii Galda de Jos,
funcţiunea actuală a zonei studiate fiind una agricolă ( păşune, fâneaţă).
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In urma investiţiilor preconizate şi implementarea proiectului de realizare a “Centrului
de management integrat al deşeurilor din jud. Alba”, funcţiunile zonei vor fi adaptate
noilor necesităţi. Prezentul P.U.Z. are rolul de a modifica destinaţia terenurilor stabilite
prin P.U.G., din teren agricol (păşune), în teren destinat funcţiunii de gospodărire
comunală destinată Centrului de management integrat al deşeurilor, (GCG).
In ceea ce priveşte relaţionarea dintre obiectiv şi comunităţile umane din zonă centrul
de management al deşeurilor de la Galda de Jos este situat într-o zonă adiacentă
habitatelor umane, a localităţilor, într-o zonă cu valoare agricolă scăzută, de păşunat.
Actualul amplasament este agreat de către conducerile teritorial-administrative ale
comunelor si oraşelor din zonele cu care se învecinează deoarece se afla situat la o
distanta care respectă normele sanitare si nu va avea influenţe negative asupra
comunităţilor umane.
2.1.4.3. Valorificarea cadrului natural
La limita nordică se află Pârâul Dăneţii şi un drum vicinal, compatibil amenajării ca
drum de acces pentru „Centru de management integrat al deşeurilor”.Terenul este
vălurit şi se află în vecinătatea unor suprafeţe agricole în care sunt prezente intruziuni
de vegetaţie forestieră.
2.1.4.4. Modernizarea infrastructurii circulaţiei rutiere
Accesul la obiectiv se poate realiza din DN 1(E 81), prin intermediul a două drumuri de
legătură situate in sectorul dintre intersecţia acestora cu DJ 107 H şi intrarea în oraşul
Teiuş.
In vederea conectării amplasamentului viitorului „Centru de management integrat al
deşeurilor” la reţeaua de drumuri, se prevede prin proiect modernizarea celor doua
drumuri de exploatare existente in zonă, care să fie racordate la drumul naţional DN 1
la Km 395,602.
In acest sens s-a impus modernizarea celor doua drumuri de exploatare care
urmează a se realiza in doua etape si anume:



prima etapa: păstrarea si totodată amenajarea profilului stradal de 3
m evidenţiat in (situaţia existenta);
etapa a 2 –a lărgirea drumului de la 3 m la un profil stradal de 5m (4
m carosabil si 0.5 m acostament in ambele părţi ale drumului).

Aceste drumuri vor funcţiona tur – retur si vor fi prevăzute cu sens unic pentru cea
mai mare parte a traseului, până la baza centrului de colectare deşeuri. Iar de aici
numai pe un sector mic de drum impus de morfologia terenului aceste drumuri se
unesc formând un singur drum care va fi prevăzut cu două benzi de circulaţie având
secţiunea caracteristica de 7m si anume (5.5m carosabil si 0.75m acostament in
ambele părţi).
Pe teritoriul obiectivului, conform proiectului, drumului de acces de cca. 640 m, este
situat pe partea nord-estică, fiind întrerupt la 260 m de existenţa unei platforme de
control a deşeurilor. De aici drumul continuă spre rampa de descărcare. Înainte cu 100
m de aceasta, o nouă bifurcaţie formează drumul de 100 m, spre pavilionul
administrativ.
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2.1.4.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
Conform temei de proiectare s-a solicitat ca pe terenul studiat sa se realizeze
construirea „Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba şi a două
drumuri de acces. Proiectul are drept scop dezvoltarea unui sistem adecvat, integrat
de management al deşeurilor pentru a satisface cerinţele şi ţintele stabilite de
legislaţia naţională, care transpune Directivele CE relevante.
« Sistemul Integrat de Management al Deseurilor pentru judetul Alba » reprezinta un
ansamblu tehnologic si functional care curpinde constructii, instalatii si echipamente
specifice precum : puncte de colectare si preselectare a deseurilor statii de transfer,
constructii si instalatii destinate sortarii, compostarii, valorificarii si depozitarii
deseurilor.
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor apartine domeniului public al judetului,
iar gestionarea si exploatarea sistemului se va realiza in mod unitar.
Cum suprafaţa propusă pentru realizarea obiectivului se găseşte în extravilan prin
prezentul PUZ se propune modificarea destinaţiei iniţiale şi introducerea sa in
intravilan, ca U.T.R. special de gospodărire comunala (G.C.G.) cu funcţie urbanistică
de Centru de management integrat al deşeurilor si depozitare.
Terenul studiat este in suprafaţă totală de 277.300 mp din care, suprafaţa de 250.000
mp este destinată „Centrului de management al deşeurilor” iar restul de 27.300
mp,este destinat amenajării celor două drumuri de acces.
Planul general al incintei si existenta construcţiilor a fost determinat de componenţa
obiectivelor investiţiei si de sistemele de transport intern adoptate. De asemenea în
baza cantităţilor specifice, a compoziţiei şi caracteristicilor speciale ale deşeurilor care
urmează a fi tratate şi ale produselor specifice care vor rezulta (materiale reciclabile)
aici, în tratarea deşeurilor solide vor fi folosite mai multe combinaţii de tehnologii, în
conformitate cu fluxul tehnologic adoptat.
În cadrul centrului fluxul tehnologic se realizează prin intermediul mai multor sectoare
de activitate (obiecte), care urmează să fie construite odată cu începerea investiţiei.
În ansamblul său investiţia cuprinde patru mari sectoare, compuse din:
o Infrastructura de acces ; formată din drumul de acces la obiectiv, poarta
de acces şi control, staţia de spălare a autovehiculelor, podul basculant,
drumurile interioare, parcări şi platforme de încărcare – descărcare;
o Staţie de sortare a deşeurilor;
o Staţie de compostare;
o Staţie de epurare a levigatului;
o Sistemul de colectare şi ardere a gazului de depozit;
o Depozitul ecologic compus din: 1 celula de depozitare in prima etapa si
cea de-a 2 celula va fi poziţionată in etapa 2;
o Sectorul Tehnic: format din clădirea administrativă, ateliere de
întreţinere, magazii, spaţii sanitare, parcări etc.
o Sectorul de Reţele conexe – format din post TRAFO , rezervor de apă
pentru intervenţii, staţie de carburanţi.
2.1.4.6. Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă necesara instalaţiilor tehnologice si clădirilor administrative se va
face printr-o captare de adâncime cu put forat. Adâncimea, gradul de potabilitate al
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apei si numărul de foraje necesare vor fi stabilite printr-o documentaţie tehnica de
specialitate ce va însoţi execuţia puţului. Necesarul de apa va fi in conformitate cu
necesarul de apa tehnologica si pentru consum igienico-sanitar. Reţeaua de apa va
lua in considerare alimentarea cu apa a utilităţilor pentru toate clădirile in scopul
asigurării necesarului de apa tehnologica si pentru nevoile sanitare.
Pentru necesarul de apa menajera s-a considerat un număr maximum de 92 persoane
utilizatori de apa, cu un debit specific conform STAS 1478/90 de 75 l/om/zi, rezultând
astfel un debit zilnic mediu de 6.92 mc/zi.
Pentru consumul tehnologic de apa, constituit din spălare pardoseli hale, spălare roti
autovehicule, se vor folosi spălătoare sub presiune, care au un consum de apa de
0.13-2.00 l/s. S-a estimat un necesar de 2.16 mc/zi.
Pentru consumul total de apa a rezultat astfel un debit zilnic mediu de 9.06 mc/zi si un
debit maxim zilnic de 11.78 mc/zi.
Canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale clădirii administrative si cu
folosinţe similare vor fi colectate si direcţionate către staţia de epurare si apoi
evacuate in bazinul de retenţie ape pluviale, de unde vor fi pompate in emisar.
Apele pluviale colectate de pe suprafaţa platformelor tehnice si parcări vor fi captate
prin sistemul de canalizare pluviala cu guri de scurgere si rigole. Înainte de evacuarea
in bazinul de retenţie, apele vor fi pre-tratate printr-un separator de produse petroliere,
iar apoi vor fi evacuate in bazinul de retenţie si apoi pompate in emisar.
Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la reţeaua existentă de
20 kV. In incinta va fi instalat un post de transformare.
Încălzirea
Se va rezolva prin extinderea reţelei de gaz până în zona studiată. Încălzirea spatiilor
administrative nou create se va face prin intermediul centralelor termice proprii care
vor funcţiona pe combustibil gaz.
Salubritate
Colectarea locală a deşeurilor se va face selectiv prin intermediul pubelelor şi a
coşurilor de gunoi amplasate în zona pavilionului administrativ şi în lungul
principalelor căi de circulaţie. De aici vor fi colectate periodic şi introduse în procesul
de prelucrare.

2.1.5. Regulamentul Local de Urbanism
2.1.5.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism
R.L.U. este o documentaţie de urbanism având caracter de reglementare care
cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si
funcţionare a construcţiilor, şi de amenajare a zonei studiate pentru construirea
„Centrului de management integrat al deşeurilor din judeţul Alba ” amplasat in
extravilanul localităţii Galda de Jos, jud. Alba.
Regulamentul local de urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic Zonal explicitează si
detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.-ului.
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Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice
locale şi se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obţinute în conformitate
cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata.
Prevederile PUZ aplică concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic
Zonal cu respectarea avizelor şi aprobărilor la care a fost supus P.U.G.
Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul
prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale
Planului Urbanistic Zonal si, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se poate
face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o si
documentaţia iniţială.

2.1.5.2. Baza legală a elaborării
La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau:




Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri
pentru realizarea locuinţelor (republicata) ;
HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si
conţinutul documentaţiilor, precum si celelalte acte legislative specifice sau
complementare domeniului;



Reglementările cuprinse in P.U.G. si in prevederile regulamentului local de
urbanism aferent P.U.G.-ului aprobat, precum si în celelalte acte legislative
specifice sau complementare domeniului;



Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului
urbanistic zonal elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCURESTI indicativ
GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000;



Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general
de urbanism in conformitate cu condiţiile specifice fiecărei zone;



In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile
cuprinse in documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate
conform legii (toate documentaţiile care au stat la baza elaborării P.U.Z.).

2.1.5.3. Domeniul de aplicare
Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de
reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de
realizare si utilizare a construcţiilor si a amenajărilor aferente zonei de studiu
destinată, prin prezenta documentaţie, construirii „Centrului de management
integrat al deşeurilor” . Zona este situată in, extravilanul localităţii Galda de Jos,
parte din unitatea teritoriala de referinţa UTR –CGC – zona de gospodărire comunala.
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Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal si explicitează,
detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.-ului şi ale
Regulamentului General de Urbanism.
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme juridice si
tehnice care stau la baza elaborării planului urbanistic zonal si a regulamentului local
de urbanism.
Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administratiei publice
locale si se aproba de catre Consiliul Local pe baza avizelor obtinute in conformitate
cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata si modificata conform Lege 453/2001.
Prevederile prezentei documentatii aplica conceptia generala care a stat la baza
Planului Urbanistic General, cu respectarea avizelor si aprobarilor la care a fost supus
P.U.G.
In cazul in care legile, reglementarile si normele urbanistice care vor fi adoptate
ulterior vor contine prevederi susceptibile sa schimbe unele prevederi ale acestui
regulament este obligatoriu ca procedura de modificare sa urmeze aceeasi cale de
avizare si aprobare ca si prezentul P.U.Z. si R.L.U.

2.1.6. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
2.1.6.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit
Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului PUZ vor fi
proiectate, construite si exploatate cu pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit.
2.1.6.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi păstrarea interesului
public
Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre
destinaţia construcţiei şi funcţiunea determinantă a zonei stabilită în prezenta
documentaţie de urbanism.
Apărarea interesului public
Este interzisa amplasarea de construcţii private pe domeniul public sau realizarea de
prelungiri ale construcţiilor in domeniul public mai mult decât permite codul civil.
Expunerea la riscuri tehnologice
Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum şi
în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică,
gaze naturale, apă, ale reţelelor de canalizare, ale căilor de comunicaţie şi a altor
asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.
Zona studiata nu prezinta riscuri, deci nu se impun reguli cu privire la siguranta
constructiilor.
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2.1.6.3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
În cadrul zonelor de gospodărire comunală se vor prevedea spaţii verzi amenajate în
suprafaţă de minimum 30% din total, care vor fi amplasate astfel încât să asigure
izolarea respectivei funcţiuni faţă de spaţiile şi funcţiunile înconjurătoare.
Amplasarea faţă de aliniament
Regimul de aliniere este limita conventională stabilită prin regulamentele locale de
urbanism, ce reglementează modul de amplasare a constructiilor, prin fixarea unei
distante intre fronturile construite si un reper existent (aliniament stradal, axul străzii.
limita trotuarului, alinierea fatadelor existente, imprejmuiri, etc.).
In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul
privat si domeniul public.
2.1.6.4. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejurimi
Zona destinată amneajării depozitului va fi imprejmuită cu o perdea de vegetatie
inaltă care va proteja atât din punct de vedere vizual amenajarea propusă, cât şi prin
atenuarea intensităţii zgomotelor propagate din zona de lucru a depozitului. De
asemenea se va impune o zona de protecţie de 1000 m de jur împrejurul
amplasamentului studiat care va respecta din punct de vedere al normelor sanitare
ordinul 536/97.

2.2. RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE
2.2.1. Planul de urbanism local al comunei Galda de Jos
Conform PUG şi RLU terenul studiat este situat in extravilanul localităţii Galda de Jos,
funcţiunea actuală a zonei studiate fiind una agricolă ( păşune, fâneaţă).
In urma investiţiilor preconizate şi implementarea proiectului de realizare a “Centrului
de management integrat al deşeurilor din jud. Alba”, funcţiunile zonei vor fi adaptate
noilor necesităţi. Prezentul P.U.Z. are rolul de a modifica destinaţia terenurilor stabilite
prin P.U.G., din teren agricol (păşune), în teren destinat funcţiunii de gospodărire
comunală destinată Centrului de management integrat al deşeurilor, (GCG).
In ceea ce priveşte relaţionarea dintre obiectiv şi comunităţile umane din zonă centrul
de management al deşeurilor de la Galda de Jos este situat într-o zonă adiacentă
habitatelor umane, a localităţilor, într-o zonă cu valoare agricolă scăzută, de păşunat.
Actualul amplasament este agreat de către conducerile teritorial-administrative ale
comunelor si oraşelor din zonele cu care se învecinează deoarece se afla situat la o
distanta care respectă normele sanitare si nu va avea influenţe negative asupra
comunităţilor umane.

2.2.2. Planul judeţean de gestionare a deşeurilor
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor pentru Judeţul Alba a fost elaborat cu
scopul de a atinge – cu posibilitatile specifice judeţului – tintele nationale pentru
gestionarea deseurilor la termenele stabilite. PJGD este un instrument cerut de
legislatie si este primul document de planificare a sistemului de gestionare a deseurilor
la nivelul Judeţului Alba. Planul a fost elaborat pe baza datelor existente din perioada
2010
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1999-2005 si a fost verificat si concretizat pentru o planificare ulterioara detaliată si
sigură.
S-au folosit metode standardizate corespunzatoare pentru a crea o bază reală de date
si acceptabilă, pentru a garanta siguranta planificării si investitiilor precum si pentru a
asigura consecventa si comparabilitatea necesară intre nivelurile local, regional si
national.
Publicul, factorii de decizie si alte părti interesate au fost implicate in alegerea variantei
optime a planificarii judeţene.
Participarea publică este considerată ca o etapă inerentă a procedurilor judeţene de
planificare, pentru a se obtine o acceptare largă a rezultatelor finale.
Planul elaborat prezinta cele mai bune rezultate ecologice posibile in conditii de
maximă eficientă economică.
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor pentru Judeţul Alba:







redă situatia existentă a sistemului de gestionare a deseurilor la nivelul
judeţului;
identifică si analizează punctele slabe;
defineste obiectivele specific judeţene;
dezvoltă si evaluează scenarii si alternative pentru viitor;
oferă posibilităti si solutii adecvate pentru sistemul de gestionare a
deseurilor;
redă investitiile necesare pentru viitor.

Prin autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra
mediului, aceştia sunt obligaţi în a încheia contracte, conform legii, cu agenţi
economici colectori /reciclatori de deşeuri pentru gestionarea corespunzătoare a
deşeurilor industriale pe care le generează.
În contextul în care, prin angajamentele asumate în capitolul 22 Mediu, toate
depozitele de deşeuri urbane şi industriale, considerate neconforme, se vor închide în
următorii ani, este necesară introducerea sistemelor integrate de gestionare a
deseurilor.
In ceea ce priveste cantitatea de deseuri de ambalaje reciclabile s-a tinut cont de
existenta unitătilor de reciclare, respectiv preluare a materiei prime secundare pentru
deseurile de ambalaje de hartie si carton, respectiv a deseurilor de ambalaje de mase
plastice si PET-uri.
Analiza specifică orientată asupra conţinutului de deşeuri de ambalaje a evidenţiat
preponderenţa celor din materiale plastice. Prin urmare, implementarea unui sistem de
colectare selectivă poate fi viabilă din punct de vedere al cantităţilor ce pot fi
recuperate (în special în ceea ce priveşte ambalajele din materiale plastice). In acest
sens exista la nivelul judeţului proiecte pilot de colectare selectiva pentru plastic si
hartie.
Strategiile la nivel European recomandă următoarea ierarhizare a acţiunilor de
gestionare a deşeurilor:
prevenirea apariţiei deşeurilor;
tratarea deşeurilor;
reciclarea şi reutilizarea;
optimizarea metodelor de eliminare finală.
Această ierarhie este adoptată atat în Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor,
cat si in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 7 CENTRU.
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Planul Judeţean Alba de Gestionare a Deşeurilor, nu identifică locaţia pentru Centrul
judeţean de management integrat a deşeurilor, ci doar condiţiile necesar a fi
îndeplinite, în sensul de a fi respectat principiul proximităţii, în modul general de
colectare a deşeurilor.
Din această perspectivă, aşa cum este prezentată situaţia locaţiei evaluate prin
prezentul Raport de Mediu, rezultă clar respectarea acestui principiu. De altfel,
comuna Galda de Jos în care se propune construirea CMID, se află în zona centrală a
judeţului Alba.
Problemele PJGD care fac obiectul PUZ, au fost dezbătute în şedinţa Grupului de
Lucru din 24.08.2010, ocazie cu care s-a analizat şi modul în care PUZ înglobează
cerinţele PJGD pentru arealul comunei Galda de Jos.

2.3. CORELAREA PUZ CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE
Modul în care P.U.Z. este corelat cu alte planuri şi programe, a fost dezbătut pe larg în
şedinţele Grupului de lucru întrunit la data de 24 august 2010 la sediul APM Alba.
Concluziile Grupului de lucru, inclusiv ale evaluatorului de mediu, din această
perspectivă, sunt următoarele:
I. P.U.Z. este corelat cu studiile şi PUG al comunei Galda de Jos, elaborate
anterior;
II. P.U.Z. în varianta prezentată în dezbaterea Grupului de lucru, deşi nu conţine
prevederi exprese preluate din P.J.G.D., prin felul în care este elaborat,
respectă în totalitate prevederile acestuia.

2.4. COMPLETĂRI ALE P.U.Z. ÎN URMA ŞEDINŢEI GRUPULUI DE
LUCRU
În urma concluziilor Grupului de lucru, referitoare la modul în care este corelat P.U.Z.
cu alte planuri şi programe relevante, autorul Planului, CAPITEL PROIECT S.R.L. Alba
Iulia, a introdus în documentul evaluat, completări privind principalele date rezultate
din Studiul hidrogeologic realizat pentru arealul studiat.
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3. ASPECTE LE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A
MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN
SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS
3.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI
Datele privind starea actuală a mediului în judeţul Alba, sunt prezentate aşa cum
figurează în RAPORTUL DE MEDIU pe anul 2009, al APM Alba, publicat în pagina
web a acestei instituţii.
3.1.1. SOLUL
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic
care îndeplineşte multe funcţii , este vital pentru activităţile umane şi pentru
supravieţuirea ecosistemelor.
Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care
îndeplineşte mai multe funcţii vitale:
o producerea de hrană/biomasă;
o depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;
o sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene;
o serveşte drept platformă / mediu fizic pentru oameni şi activităţile
umane;
o sursă de materii prime, bazin carbonifer;
o patrimoniu geologic şi arheologic.
Principalele procese de degradare a solului sunt:
o eroziunea;
o degradarea materiei organice;
o contaminarea;
o salinizarea;
o compactizarea;
o pierderea biodiversităţii solului ;
o scoaterea din circuitul agricol ;
o alunecările de teren şi inundaţiile.
Relaţia dintre agricultură şi mediu este extrem de complexă. Pe de o parte agricultura
este afectată de un mediu alterat de poluare atmosferică, schimbări climatice şi de
competiţia cu alte sectoare asupra utilizării terenurilor (industrie, infrastructură). Pe de
altă parte agricultura constituie una dintre cauzele principale ale poluării apelor,
eroziunii şi poluării solului, emisiile de gaze cu efect de seră, distrugerea habitatelor şi
diminuarea diversităţii biologice. Acestea sunrt rezultatul intensificării, concentrării,
specializării care au apărut în ultimele decenii.
Şi totuşi trebuie subliniat rolul pozitiv pe care îl joacă agricultura prin introducerea unor
procese şi tehnologii care pot reduce poluarea, efectul de seră şi declinul mediului în
general.
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Suprafaţa administrativă a judeţului Alba este de 624157 ha, ponderea fiind
reprezentată de terenul agricol ( 53%) şi terenuri cu vegetaţie forestieră ( 33%),
terenurile neagricole ocupând doar 14% din suprafaţa totală.
În judeţul Alba, există în prezent 328.453 ha teren agricol, din care 132.101 ha teren
arabil. O prioritate este dezvoltarea durabilă a agriculturii în scopul protejării mediului
prin diminuarea utilizării fertilizanţilor chimici şi creşterea utilizării celor naturali,
crearea de sisteme viabile şi structuri pentru organizarea şi managementul culturilor
agricole.
Indicatorii care caracterizează relaţia dintre mediu şi agricultură în scopul protejării
mediului sunt : consumul de îngrăşăminte chimice, consumul de pesticide şi
intensitatea agriculturii.
Soluri afectate de reziduuri zootehnice în judeţul Alba în anul 2009
În judeţul Alba suprafaţa de sol afectată de reziduuri zootehnice este de 3,50 ha, ceea
ce reprezintă 0,01 % din suprafaţa judeţului. În urma desfiinţării marilor complexe
zootehnice de creştere şi îngrăşare a porcinelor şi bovinelor, s-au redus simţitor
presiunile asupra stării de calitate a solurilor prin poluarea cu reziduuri zootehnice, cu
excepţia complexelor de creştere pentru carne şi ouă din cadrul întreprinderilor gen
AVICOLA, exploataţiile zootehnice sunt în proporţie de 92% de tip extensiv, respectiv
în gospodăriile ţărăneşti unde reziduurile zootehnice, respectiv gunoiul de grajd este
folosit în urma unui proces de fermentare drept îngrăşământ natural, care folosit după
normele din CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE nu are efecte asupra calităţii
solului.
Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, siderurgic,
energetic etc.)
Depăşiri ale pragurilor de alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile conform Ordinului
756/1997 se înregistrează la plumb, cadmiu, zinc şi cupru( valori medii), în zonele :
Izvorul Ampoiului,. Primărie Zlatna, Pătrângeni, Galaţi şi Feneş .
Depăşiri ale pragurilor de intervenţie pentru folosinţe mai puţin sensibile conform
Ordinului 756/1997 se înregistrează la cadmiu (Pătrângeni), cupru ( Primărie şi
Pătrângeni ) zinc (Pătrângeni) crom (Şard ) .
Nu s-au înregistrat depăşiri la cobalt şi nichel.
Zona cea mai contaminată cu plumb este zona Zlatna-Almaşu Mare –zona adiacentă
Mina Larga, Mina Haneş (depăşit pragul de alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile
de 2 ori) şi zona adiacentă halda perimetru exploatare Valea Babei (depăşit pragul de
alertă pentru folosinţe mai puţin sensibile la plumb şi zinc de 2 ori)
Poluarea solului datorat depozitării deşeurilor menajere
În cursul anului 2009 a fost sistată depozitarea de deşeuri menajere pe depozitele
neconforme : Câmpeni, Zlatna, Baia de Arieş, Abrud, Cugir şi Blaj.
o Este necesară finalizarea Proiectului „Asistenţa tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei Sistem integrat de gestiune a deşeurilor pentru
judeţul Alba”, derulat prin Ministerul Mediului, a cărui beneficiar este
Consiliul Judeţean Alba,
o Proiectul conţine:
 Master Plan Judeţ Alba – finalizat
 Studiu de Fezabilitate – în curs de elaborare
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 Documentaţia financiară pentru accesare fonduri europene
o Investiţii prevăzute prin proiect:
 Construirea unui depozit ecologic pentru judeţul Alba
 Staţie de sortare
 Staţie de compostare
 2 Staţii de transfer deşeuri la Sebeş şi Blaj
 Reabilitarea depozitelor de deşeuri care au fost închise în anul 2009
 Achiziţii de pubele şi containere,
o Valoarea investiţiilor prevăzute în proiect pentru anii 2008-2013 este de
29,52 milioane Euro, din care, 25 milioane Euro din fonduri europene.
3.1.2. MEDIUL URBAN
În Comunitatea Europeană circa 80% din populaţie locuieşte în mediu urban. Zonele
urbane sunt în consecinţă locuri în care problemele de mediu afectează în cea mai
mare măsură calitatea vieţii cetăţenilor. Analiza aspectelor demografice, inclusiv a
celor referitoare la populaţie, zonele de locuit şi spaţiile ocupate, evidenţiază o tendinţă
de degradare a mediului în zonele urbane. Transportul, energia, industria sunt activităţi
sectoriale cheie care au impact asupra calităţii mediului urban. Al şaselea Program de
Acţiune pentru Mediu a făcut apel pentru realizarea unei Strategii Tematice pentru
Mediul Urban. Strategia a fost elaborată în iunie 2006 şi are ca obiectiv creşterea
calităţii vieţii printr-o abordare integrată privind zonele urbane.
Judeţul Alba se situează pe locul 11 în cadrul judeţelor ţării din punct de vedere al
numărului de localităţi. Ca urmare densitatea localităţilor în teritoriu înregistrează valori
superioare mediilor pe ţară: număr oraşe /1000 km2: 1,76( la nivelul României : 0,99);
număr sate /100 km2 : 10,51 ( la nivelul României : 2,80). Numărul foarte mare de
localităţi rurale se reflectă şi în indicele privind numărul de sate ce revin unei comune:
9,79 sate/comună faţă de 5 sate/comună în medie pe ţară. Sub aspectul distribuţiei în
teritoriu este caracteristică concentrarea a 72,56 % din totalul aşezărilor rurale din
judeţ în zona Munţilor Apuseni (474 sate).
La 1 iulie 2009, populaţia stabilă judeţului a fost de 373755 locuitori, din care 58,66%
(219244) se regăsesc în mediul urban şi 41,34% ( 154511) se regăsesc în mediul
rural. Densitatea medie este de 58,66 locuitori/km2
După numărul locuitorilor, oraşele judeţului fac parte din categoria oraşelor mijlocii.
Municipiul Alba Iulia se încadrează la oraşe cu populaţie între 50.000 - 100.000
locuitori. Municipiile Blaj, Sebeş, Cugir şi Aiud au o populaţie cuprinsă între 20.000 şi
50.000 locuitori. Oraşul Ocna Mureş are o populaţie cuprinsă între 10.000 - 20.000
locuitori. Oraşele cu o populaţie sub 10.000 locuitori sunt: Teiuş, Abrud, Câmpeni,
Zlatna şi Baia de Arieş . Este necesar a se menţiona că cifrele cuprind şi populaţia
localităţilor componente şi satelor aparţinătoare aferente celor 11 oraşe.
Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate
Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce
apar în organismul persoanelor expuse ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi
atmosferici. De cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta
interacţiunii mai multor poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă. Efectele poluării
aerului asupra sănătăţii pot fi directe şi de lungă durată. Efectele directe, în ordinea
gravităţii pot duce la mortalităţi, creşterea morbidităţii, apariţia unor simptome sau
modificări fizio- patologice, modificări fiziologice directe şi/sau încărcarea organismului
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cu agentul sau agenţii poluanţi. Efectele de lungă durată sunt rezultatul acumulării
poluanţilor ( de tipul poluanţilor cumulativi - plumb) până la atingerea pragului toxic.
Efectele de lungă durată apar prin expunerea prelungită la acţiunea poluantului .
Manifestările patologice pot îmbrăca aspecte specifice poluanţilor( intoxicaţii cronice,
fenomene alergice, efecte cancerigene, efecte mutagene şi teratogene) sau pot fi
caracterizate prin apariţia unor îmbolnăviri cu etiologie multiplă, în care poluanţii să
reprezinte unul dintre agenţii etiologici determinanţi sau agravanţi ( boli respiratorii
acute şi cronice, anemii).
După tipul de acţiune pe care o au asupra organismului, poluanţii atmosferici sunt :
 cu acţiune iritantă ( pulberi, SO2, NOx, ozonul şi substanţele oxidante,
amoniacul, clorul) ;
 cu acţiune asfixiantă ( CO );
 cu acţiune toxică sistemică (plumbul );
 cu acţiune fibrozantă (pulberile cu densitate mare, azbestul) ;
 cu acţiune cancerigenă (hidrocarburile aromatice policiclice, azbestul,
arseniul, cromul, cobaltul, seleniul) ;
 cu acţiune alergizantă (pulberi minerale sau organice, substanţe
provenite din insecticide, medicamente, ş.a.)
 cu acţiune infectantă (germeni patogeni din atmosferă)
La nivelul judeţului Alba, calitatea aerului urban este influenţată de către poluanţii
antropici : pulberi şi gaze rezultate din:
- consumul de energie bazat pe arderea combustibililor fosili în industrie,
transporturi, sisteme de încălzire, arderea biomasei şi a deşeurilor vegetale
- culturi agricole
- zootehnia
- insuficienta salubrizare stradală
- depozitarea şi transportul deşeurilor menajere.
Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei
Zgomotul poate fi definit ca un fenomen sonor datorat prezenţei simultane a mai
multor sunete, în general, nearmonice, cu o intensitate, origine şi durată diferite. Un
sunet este dat de vibraţiile aerului, care sunt percepute de către ureche. În mod
normal sunt percepute ca sunete vibraţiile cuprinse între frecvenţele de 16-16.000 Hz.
Vibraţiile cu o frecvenţă sub 16 Hz sunt infrasunetele, iar cele peste 16000 Hz
ultrasunetele. Surse de zgomot sunt numeroase. Astfel, traficul rutier reprezintă una
din sursele cele mai importante de zgomot şi vibraţii din centrele populate. Alte surse
sunt compresoarele şi ciocanele pneumatice, utilizate la construcţii şi întreţinerea
reţelei stradale, automatele muzicale, aparate radio-portative. În blocurile de locuinţe:
lifturile, aparatele radio şi televiziune, maşinile electrocasnice, reprezintă tot atâtea
surse de zgomot în cazul utilizării neraţionale. Nu în ultimul rând, la poluarea sonoră,
participă zgomotul produs de diferitele obiective industriale amplasate în perimetrul
centrelor populate, mai ales dacă sunt la distanţă mică de centrele de locuit.
Modificările organice ce apar datorită acţiunii zgomotului sunt traumatisme ale urechii
interne, care, repetate în timp, duc la surditate de percepţie (surditate profesională).
La intensităţi egale, zgomotele cu frecvenţa mai înaltă sunt mai nocive decât cele cu o
frecvenţă joasă. În afara urechii interne, alte sisteme şi organe afectate vor genera
tulburări cardiovasculare (vasoconstricţie cu creşterea rezistenţei periferice, mai ales
la hipertensivi) oboseală generală, solicitare nervoasă, perturbare a somnului
(insomnie precoce, agitaţie nocturnă, somn profund neodihnitor), creştere a
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excitabilităţii neuromusculare şi a schimburilor respiratorii, scădere a motricităţii
gastrointestinale, creştere a activităţii glandelor endocrine, stări de iritabilitate.
În afara poluării sonore, mai există şi poluare infrasonoră, ultrasonoră şi cu vibraţii
mecanice. Poluarea infrasonoră este produsă de maşini de spălat, aspiratoare de praf,
frigidere, autocamioane cu motoare cu benzină, cu motoare Diesel, compresoare,
turbine, mişcări ale aerului, sub formă de vânt. Efectele asupra organismului sunt
variate: creşterea rapidă a oboselii, modificările cardio-vasculare (scăderea tensiunii
arteriale, creşterea frecvenţei cardiace), creşterea frecvenţei respiratorii (accelerarea
ritmului respirator), tremurăturile membrelor şi scăderea tonusului muscular.
În anul 2009 s-au înregistrat 2 hipoacuzii profesionale una la Mecanica şi una la Cugir.
Au fost efectuate 342 de determinări de zgomot la locurile de muncă , din care 18 au
fost peste limitele admise .
3.1.3. CONSERVAREA NATURII ŞI A BIODIVERSITĂŢII, BIOSECURITATEA
Habitatele naturale
Habitatele naturale sunt zone terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau
seminaturală, ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, biotice şi abiotice.
Tipurile de habitate naturale de interes comunitar sunt acele tipuri de habitate care:
a) sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural;
b) au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită
faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă;
c) sunt eşantioane tipice cu caracteristice reprezentative pentru una sau mai
multe din cele 5 regiuni biogeografice specifice pentru România: alpină,
continentală, panonică, stepică şi pontică.
Aceste tipuri de habitate sunt prevăzute în anexa nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a
guvernului nr. 57/2007.
Habitatele naturale de interes comunitar identificate în SCI-uri şi SPA-uri localizate pe
raza judeţului Alba, sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
Cod
Denumirea tipului de
habitat
crt. Natura 2000
1
3220
Vegetaţie herbacee de pe
malurile râurilor montane
2
3240
Vegetaţie lemnoasă cu
Salix elaeagnos de-a
lungul râurilor montane
3
3260
Cursuri de apă din zonele
de câmpie până la cele
montane cu vegetaţie din
Ranunculion fluitantis
şi Callitricho-Batrachion
4
4030
Tufărişuri scunde/ lande
uscate europene
5
4060
Tufărişuri
alpine
şi
boreale
6
4080
Tufărişuri
cu
specii
subarctice de Salix

Suprafaţa
(ha)
Muntele Mare, Valea Cepelor, 793,3
Parcul Natural Apuseni
Parcul Natural Apuseni
761,5
Întâlnit în următoarele situri

Parcul Natural Apuseni

761,5

Parcul Natural Apuseni

761,5

Valea Cepelor, Parcul Natural 5177,9
Apuseni, Frumoasa
Frumoasa
1370,6
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7

6150

8

6170

9

6190

10

6410

11

6430

12

6510

13

6520

14

7120

15

7140

16

7150

17

8110

18

8120

19

8210

20

8220

21

8310

22

9110

23

9130

Pajişti boreale şi alpine
pe substrat silicios
Pajişti calcifile alpine şi
subalpine
Pajişti
panonice
de
stâncării
(StipoFestucetalia pallentis)
Pajişti cu Molinia pe soluri
calcaroase, turboase sau
argiloase
(Molinion
caeruleae
Comunităţi de lizieră cu
ierburi înalte higrofile de
la nivelul câmpiilor până
la cel montan şi alpin
Pajişti de altitudine joasă
(Alopecurus
pratensis
Sanguisorba officinalis)
Fâneţe montane
Turbării
degradate
capabile de regenerare
naturală
Mlaştini
turboase
de
tranziţie
şi
turbării
oscilante (nefixate de
substrat)
Comunităţi depresionare
din Rhynchosporion pe
substraturi turboase
Grohotişuri silicioase din
etajul montan până în cel
alpin
(Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia
ladani)
Grohotişuri calcaroase şi
de şisturi calcaroase din
etajul montan până în cel
alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)
Versanţi
stâncoşi
cu
vegetaţie chasmofitică pe
roci calcaroase
Versanţi
stâncoşi
cu
vegetaţie chasmofitică pe
roci sfiicioase
Peşteri închise pentru
accesul publicului
Păduri de fag de tip
Luzulo-Fagetum
Păduri de fag de tip
Asperulo-Fagetum

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP

Parcul
Natural
Apuseni,
Frumoasa
Parcul Natural Apuseni, Trascău
326,6
Parcul Natural Apuseni, Trascău, 197,4
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii
Parcul
Natural
Frumoasa

Apuseni, 89,8

Parcul Natural Apuseni

761,5

Parcul Natural Apuseni, Valea 799,5
Cepelor
Parcul
Natural
Apuseni, 22083
Frumoasa
Parcul Natural Apuseni
7,6

Parcul Natural Apuseni

6,5

Parcul Natural Apuseni

Parcul Natural Apuseni, Valea 83,7
Cepelor

Parcul Natural Apuseni, Trascău

811,6

Parcul Natural Apuseni

76,1

Parcul Natural Apuseni

Parcul Natural Apuseni

19037

Parcul Natural Apuseni, Valea 18212,3
Cepelor,
Frumoasa,
Cheile
Glodului, Cibului şi Măzii
Parcul Natural Apuseni, Trascău
2966
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24

9150

25

9170

26

9410

27

9420

28

91Q0

29

91V0

30

91Y0

Păduri medio-europene
de
fag
din
Cephalanthero-Fagion
Păduri de stejar cu
carpen de tip GalioCarpinetum
Păduri acidofile de Picea
abies
din
regiunea
montana
(VaccinioPiceetea)
Păduri de Larix decidua
şi/sau Pinus cembra din
regiunea montană
Păduri relictare de Pinus
sylvestris pe substrat
calcaros
Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)
Păduri dacice de stejar şi
carpen

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP

Parcul Natural Apuseni, Trascău

1528

Pădurea de stejar pufos de la 875,9
Mirăslău, Trascău
Frumoasa,
Molhaşurile 71028,7
Căpăţânei, Valea Cepelor, Parcul
Natural Apuseni, Trascău
Parcul Natural Apuseni, Trascău

430,8

Parcul Natural Apuseni

152,3

Parcul Natural Apuseni, Trascău, 35619,4
Frumoasa
Parcul Natural Apuseni, Trascău, 5311,8
Băgău

Habitatele naturale prioritare sunt acele habitate naturale aflate în pericol de dispariţie,
pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate deosebită,
datorită proporţiei reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene.
Aceste tipuri de habitate sunt indicate printr-un asterisc în anexa nr. 2 din Ordonanţa
de urgenţă a guvernului nr. 57/2007.
Habitatele prioritare identificate în SCI-uri şi SPA-uri localizate pe raza judeţului Alba,
sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
Cod
Denumirea tipului de
habitat
crt. Natura 2000
1
4070*
Tufărişuri cu Pinus mugo şi
Rododendron myrtifolium
2
6110*
*
Comunităţi
rupicole
calcifile sau pajişti bazifite
din Alysso-Sedion albi
3
6210*
Pajişti uscate seminaturale
şi faciesuri cu tufărişuri pe
substrat calcaros (FestucoBrometea) (*
situri importante pentru
orhidee)
4
6230*
Pajişti montane de Nardus
bogate
în
specii
pe
substraturi silicioase
5
6240*
Pajişti stepice subpanonice
6
7110*
Turbării active

7

9180*

Frumoasa, Valea Cepelor

Suprafaţa
(ha)
6860,6

Parcul Natural Apuseni

15,2

Parcul Natural Apuseni

76,1

Întâlnit în următoarele situri

Valea Cepelor, Parcul Natural
Apuseni, Frumoasa, Muntele
Mare
Râpa Roşie
Muntele
Mare,
Molhaşurile
Căpăţânei,
Parcul
Natural
Apuseni
Păduri din Tilio-Acerion pe Parcul Natural Apuseni, Râpa
versanţi abrupţi, grohotişuri Roşie
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8

91D0*

9

91E0*

10

91H0*
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şi ravene
Turbării
cu
vegetaţie
forestieră
Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa
şi
Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)
Vegetaţie
forestieră
panonică
cu
Quercus
pubescens

Molhaşurile Căpăţânei, Parcul 38,9
Natural Apuseni
Parcul
Natural
Apuseni, 654,9
Frumoasa

Pădurea de stejar pufos de la 3180,6
Mirăslău, Trascău

Flora şi fauna sălbatică
Speciile de interes comunitar reprezintă acele specii de pe teritoriul Uniunii Europene
care sunt:
a) periclitate, cu excepţia celor al căror areal natural este situat la limita de
distribuţie în areal şi care nu sunt nici periclitate nici vulnerabile în regiunea
vest-palearctică;
b) vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este
probabilă într-un viitor apropiat dacă acţiunea factorilor perturbatori persistă;
c) rare, speciile ale căror populaţii sunt reduse din punctul d vedere al distribuţiei
sau/şi numeric şi care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile
riscă să devină. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse sau
sunt rar dispensate pe suprafeţe largi.
d) Endemice şi care necesită o atenţie specială datorită caracteristicilor specifice
ale habitatului lor şi/sau a impactului potenţial pe care îl are exploatarea
acestora asupra stării lor de conservare.
Speciile prioritare sunt acele specii de interes comunitar pentru a căror conservare
Uniunea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporţiei reduse a
arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene.
Arii de interes judeţean
Situaţia ariilor protejate de interes judeţean din judeţul Alba:
Nr.
crt.

Numele

Tipul

Suprafaţa
[ ha ]

Anul
Declarării

1

Piatra Craivei

geologică

10,00

1999

2

Muntele Piatra Secuiului

complexă

350,00

1999

3

Lacul Pănade

complexă

1,60

1999

4

Râpa Lancrămului

complexă

0,5

1999

5

Bazinul Văii Inzelului

peisagistică

260,00

1999

6

Vulcanii noroioşi de al Boz

geologică

0,25

1999

7

Grădina Botanică de la Blaj

botanică

9,00

1999
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8

Pădurea Cărbunarea

botanică

195,3

1999

9

Fâneţele de pe Dealul Pripoc

botanică

10,00

1999

10

Tinoavele din Lunca
Tărtărăului

botanică

6,00

1999

custode
Nu are
custode
Nu are
custode
Nu are
custode

Arii de interes naţional
Situaţia ariilor protejate de interes naţional din judeţul Alba:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denumire
Detunata Goală
Râpa Roşie
Detunata
Flocoasă
Pintenii din
Coasta Jinei
Oul Arşiţei
Masa Jidovului
Stânca Grunzii
Piatra
Despicată
Peştera
Vânătările
Ponorului
Peştera
Gheţarul
Scărişoara
Peştera
Gheţarul de la
Vârtop
Cheile
Rametului
Huda lui
Papară
Pădurea Vidolm
Poiana cu
narcise de la
Negrileasa
Molhaşurile
Căpăţânei
Poienile cu
narcise din
Tecşeşti
Iezerul Şurianu
Calcarele de la
Ampoiţa
Cheile

Încadrare
IUCN

Suprafaţa
(ha)
conform
cu L 5/2000

Categ. IV
Categ. IV

24,00
25,00

Categ. IV

5,00

Categ. IV

1,00

Categ. IV
Categ. IV
Categ. IV

0,20
0,20
0,20

Categ. IV

0,20

Categ. IV

5,00

Categ. IV

1,00

Inclusă În Parcul Natural
Apuseni

Categ.IV

1,00

Inclusă În Parcul Natural
Apuseni

Categ.IV

40,00

Categ.IV

4,50

Categ.IV

44,20

Categ.IV

5,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV

2,00

Categ.IV

20,00

Categ.IV

10,00

Categ.IV

25,00

Preluată în
custodie la
data de
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Întregalde
Cheile
Valişoarei
Şesul Craiului –
Scăriţa Belioara
Calcarele cu
orbitoline de la
Piatra Corbului
Dealul cu Melci
Pârâul Bobii
Calcarele de la
Valea Mică
Pădurea
Sloboda
Iezerul Ighiel
Tăul fără fund
de la Băgău
Cheile
Gardişoarei
Cheile
Ordâncuşii
Cheile
Albacului
Cheile Văii
Morilor
Cheile Poşegii
Cheile Runcului
Cheile
Pociovaliştei
Cheile Glodului
Cheile Cibului
Cheile Caprei
Cheile Ampoiţei
Cheile Văii Cetii
Cheile Galdiţei
şi Turcului
Cascada
Vârciorog
Cascada
Pişoaia
Piatra Cetii
Luncile
Prigoanei
Piatra Bulbuci
Piatra Tomii
Piatra Varului
Piatra Boului
Piatra Poienii
Piatra
Grohotişului
Bulzul Gălzii
Cheile Gălzii
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Categ.IV

20,00

Categ.IV

47,70

Categ.IV

2,00

Categ.IV
Categ.IV

5,00
1,50

Categ.IV

1,00

Categ.IV

20,00

Categ.IV

20,00

Categ.IV

7,40

Categ.IV

15,00

Categ.IV

10,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV

30,00

Categ.IV
Categ.IV

10,00
20,00

Categ.IV

25,00

Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV

20,00
15,00
15,00
15,00
10,00

Categ.IV

80,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV

75,00

Categ.IV

15,00

Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV
Categ.IV

3,00
1,00
1,00
3,00
1,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV
Categ.IV

3,00
1,00
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55
56
57
58
59
60

Cheile
Tecşeştilor
Cheile Pravului
Cheile Piatra
Bălţii
Cheile
Geogelului
Cheile Plaiului
Avenul din
Hoanca
Urzicarului
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Categ.IV

5,00

Categ.IV

3,00

Categ.IV

2,00

Categ.IV

5,00

Categ.IV

2,00

Categ.IV

1,00

61

Coiba Mică

Categ.IV

1,00

62

Coiba Mare

Categ.IV

1,00

63

Peştera
Vârtopaşul

Categ.IV

1,00

64

Huda Orbului

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

65
66
67

Peştera
Hodobana
Avenul cu două
intrări
Izbucul
Tăuzului

68

Hoanca Apei

Categ.IV

1,00

69

Avenul de la
Tău

Categ.IV

1,00

70

Pojarul Poliţei

Categ.IV

1,00

71

Avenul din
Şesuri

Categ.IV

1,00

72

Izbucul Poliţei

Categ.IV

0,20

Categ.IV

0,20

Categ.IV

1,00

Categ.IV

0.10

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

Categ.IV

1,00

Categ.IV

3,50

Categ.IV

3,00

73
74
75
76
77
78
79
80
81

Izbucul Coteţul
Dobreştilor
Peştera de sub
Zgurasti
Peştera Poarta
lui Ionele
Pestera Dărninii
Izbucul
Mătişeşti
Peşterile Lucia
Mare şi Lucia
Mică
Peştera de la
Groşi
Cheile
Mândruţului
Cheile Siloşului
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Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
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Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
Inclusă În Parcul Natural
Apuseni

Inclusă În Parcul Natural
Apuseni
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82
83
84

Cheile
Mănăstirii
Piatra Corbului
PARCUL
NATURAL
APUSENI
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Categ.IV

15,00

Categ.IV

5,00

Categ. V

21220

28% pe teritoriul judeţului
Alba, 32% Bihor, 40% Cluj

Arii de interes comunitar
Siturile propuse pentru Natura 2000 din judeţul Alba:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nume sit
Apuseni
Băgău
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii
Frumoasa
Frumoasa
Molhaşurile Căpăţânei
Muntele Mare
Muntele Vulcan
Padiş-Muntele Vlădeasa
Padurea de stejar pufos de la Miraslău
Pajiştile lui Suciu
Râpa Roşie
Trascău
Valea Cepelor
Munţii Trascăului
Grădiştea Muncelului - Ciclovina

Tip
SCI
SCI
SCI
SCI
SPA
SCI
SCI
SCI
SPA
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SPA
SCI

Localizat în judeţele
BH, CJ, AB
AB
AB, HD
AB, HD, SB, VL
AB, SB, VL
CJ, AB
CJ, AB
AB, HD
BH, CJ, AB
AB
AB
AB
CJ, AB
BH, AB
CJ, AB
HD, AB

Fondul forestier
În judeţul Alba fondul forestier are o suprafaţă de 206,8 mii ha. Pădurile de foioase au
o suprafaţă de 130,7 mii ha, iar cele de conifere o suprafaţă de 76,1 mii ha. Suprafaţa
altor terenuri care fac parte din fondul forestier este de 3800 ha.
Starea de sănătate a pădurilor
În anul 2009, starea de sănătate a pădurilor din judeţul Alba a fost în general bună,
nefiind semnalate incendii, atacuri ale dăunătorilor sau doborâturi de vânt pe suprafeţe
mari.
Pentru ţinerea sub control a situaţiei s-au luat măsuri de evacuare a materialului
lemnos infestat din păduri şi s-au amplificat măsurile de combatere. Pentru diminuarea
populaţiilor de insecte dăunătoare s-au luat măsuri suplimentare de amplasare în
teren de curse cu nade feromonale atractante, a caror eficienţă a fost evidentă.
Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii
Folosirea neadecvată a zonelor umede afectează negativ biodiversitatea. Amintim în
acest sens impactul negativ al balastierelor asupra faunei piscicole şi a zonelor de
cuibărit.
Regenerarea naturală a vegetaţiei arboricole este îngreunată în multe cazuri de
păşunat. Un control mai strict al acestei activităţi ar avantaja regenerarea naturală a
unor suprafeţe din fondul forestier sau din vecinătatea apelor curgătoare.
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Habitatele marginale culturilor agricole sunt în mare parte distruse. Fragmentarea
habitatelor naturale este o altă cauză a reducerii numărului speciilor din fauna
sălbatică.
3.1.4. APA
Apa are o importanţă primordială pentru starea de sănătate a habitatelor, calitatea
apei consumate şi evacuate de populaţie şi ramurile industriale fiind în strânsă
legătura cu mai multe componente:
Componenta apă –schimbări climatice
În anul 2009 caracteristicile climatice înregistrate în judeţul Alba au fost diferenţiate
faţă de anul 2008 în sensul că au scăzut cantităţile de precipitaţii ( 2530,5 mm faţă de
3392,7 mm), temperatura maximă înregistrată a fost mai mică (34,5 C).De asemenea
fenomenele meteorologice periculoase din categoria precipitaţiilor abundente,
inundaţiilor, temperaturi ridicate ale aerului înregistrate în anul 2009 nu au mai fost
din categoria cod portocaliu ca şi în 2008 (2008- 3 cod portocaliu , 40 –cod galben;
2009 0- cod portocaliu ,50-cod galben). În urma fenomenelor periculoase s-au
înregistrat în 2009 pagube în valoare de 5870,35 mii lei faţă de 15357,89 mii lei în
2008.
Componenta apă –poluare
Comparativ cu 2008 s-a produs o îmbunătăţire a calităţii apelor uzate evacuate în
emisar astfel : în 2009 faţă de 2008 volumele de ape neepurate au scăzut faţă de
totalul evacuat în industria de prelucrare a lemnului de la 75 % la 65% , în industria
metalurgică şi construcţiilor de maşini de la 14,5 % la 2,77 %. În acelaşi timp au
crescut volumele de ape evacuate şi epurate mai ales în domeniul captării şi
prelucrării apei pentru alimentare –de la 69 % la 91 % , în industria de prelucrare a
lemnului de la 1 % la 29 %, în industria metalurgică şi construcţii de maşini de la 21
% la 57 %.
Calitatea apelor de suprafaţă s-a îmbunătăţit astfel că în 2009 a crescut procentul de
lungime de râu în clasa de stare ecologică I- FB de la 33,39 % la 35,72 %.
Rămâne zona Râului Abrudel şi Valea Şesei în clasa stare ecologică V- Proastă (5,68
%) fiind o zonă poluată natural.
Componenta apă –dezvoltare
Prin proiectele de mediu aflate în derulare (până în anul 2015) la nivelul judeţului Alba
cu referire la îmbunătăţirea managementului infrastructurii sistemelor de distribuţie, sa dezvoltat alimentarea cu apă potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al
judeţului Alba din sursa de alimentare Râu Sebeş şi Mihoieşti –Câmpeni.
Ca urmare până la sfârşitul lui 2009 a crescut numărul localităţilor aprovizionate cu
apă potabilă din sistemul public de la 36 la 44 , populaţia racordată a crescut cu 2600
persoane şi reţeaua construită cu 90 km.
Resursele de apa
În judeţul Alba, resursele de apă sunt constituite din resurse de apă de suprafaţă şi
resurse de apă subterane şi asigură atât alimentarea cu apă a populaţiei, cât şi
necesităţile industriale şi agricole.
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Starea apei brute destinate potabilizării
Prizele de captare pentru apa potabilă distribuită în judeţul Alba sunt apele de
suprafaţă şi în unele zone apele subterane( izvoare). Oraşele aprovizionate cu apă
potabilă din sistemul public - sursa râu Sebeş sunt : Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş,
Ocna Mureş şi Teiuş ; sursa râul Mic Cugir - oraş Cugir ; sursa râul Arieş( acumulare
Mihoieşti)- oraş Câmpeni ; sursa valea Feneş- oraş Zlatna ; sursa valea Cioara, valea
Hărmăneasa şi subteran izvorul Piatra Caprii - oraş Baia de Arieş ; sursa valea
Buninginea şi subteran izvorul Vulcan - oraş Abrud. Există staţii de tratare pentru
toate sursele de apă potabilă.
Privitor la calitatea apelor de suprafaţă utilizate în scop potabil situaţia este
prezentată în tabelul următor:
Râul
Arieş
Buninginea
Cioara
Feneş
Sebeş
Sebeş
Cugir (Râul Mare)

Priza

Încadrarea

Câmpeni (Mihoieşti)
Abrud
Baia de Arieş
Zlatna
Alba Iulia
Petreşti
Cugir

A1
A1
A1
A2
A2
A
A1

Indicatorii ce au
determinat
încadrarea
MTS
CCO
CCO
-

Încadrarea s-a făcut în conformitate cu prevederile HG 100/ 2002 (NTPA- 013)
Caracterizarea cursurilor de apă la priza de captare s-a făcut prin clasificarea ei în
raport cu:
- indicatorii generali fizico-chimici: Regim de oxigen, Nutrienţi, Salinitate,
Poluanţi toxici specifici de origine naturală. Alţi indicatori chimici relevanţi,
indicatori microbiologici;
- indicatori substanţe prioritare şi sedimente: metale şi compuşi, hidrocarburi
aromatice mononucleare, hidrocarburi clorurate, bifenili policloruraţi,
pesticide (organoclorurate, organofosforice, triazinice), alte substanţe
periculoase.
Obiectivele protecţiei apelor şi mediului acvatic în conformitate cu prevederile Legii
Apelor sunt:







Prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de ape de suprafaţă;
Protecţia, îmbunătăţirea şi refacerea tuturor corpurilor de apă de
suprafaţă în scopul atingerii stării bune a acestora până la data de 22
decembrie 2015;
Protecţia şi îmbunătăţirea tuturor corpurilor de apă artificiale sau puternic
modificate în scopul realizării unui potenţial ecologic bun sau a unei stări
chimice bune a acestora, până la data de 22 decembrie 2015;
Reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi
încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de
substanţe prioritar periculoase;
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Prevenirea sau eliminarea aportului de poluanţi în apele subterane şi
prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de ape subterane;
Protecţia, îmbunătăţirea şi refacerea tuturor corpurilor de ape subterane
şi asigurarea unui echilibru între debitul prelevat şi reîncărcarea apelor
subterane, până la data de 22 decembrie 2015;
Inversarea oricărei tendinţe semnificative şi durabile de creştere a
concentraţiei fiecărui poluant rezultat din impactul activităţilor umane,
pentru a reduce în mod progresiv poluarea apei subterane.

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi a celor subterane
Ape de suprafaţă
-Râul Mureş : aval confluenţă cu Târnavele 71 km, prezintă o stare chimică
bună si 70 km prezintă o stare chimică proastă
-Râul Târnava Mare+ Târnave( aval de confluenţa cu Târnava Mică) : 41 km –
stare chimică proastă – poluare cu metale grele : crom, cupru, cobalt, plumb. Surse de
poluare : din judeţul Sibiu – SC Sometra SA Copşa Mică şi Râul Târnava Mică
-Râul Târnava Mică : 43 km – stare chimică proastă – poluare cu metale grele (
crom, cupru, plumb). Surse de poluare : din judeţul Mureş platforma industrială a
oraşului Târnaveni.
-Râul Arieş : total 107 km din care 49 km prezintă o stare chimică bună şi 58
km prezintă o stare chimică proastă – poluare cu metale grele ( cupru, cobalt). Surse
de poluare : haldele de steril de descopertă, iazurile de decantare a sterilului de
flotaţie aflate în conservare, apele de mină .
-Abrudel -24 km – stare ecologică proastă. Pe râu s-a instalat fenomenul de
pustiire biologică la macrozoobentos (MYB). Sursa de poluare este permanentă –
apele de mină din zona Bucium Izbita şi poluarea istorică Filiala Roşiamin Roşia
Montană.
Ape subterane
În anul 2009 au fost supravegheate în judeţul Alba de către RA Apele Române Târgu
Mureş- SGA Alba un număr de 18 foraje hidrogeologice din care 4 sunt izvoare. Din
total -8 foraje s-au supravegheat semestrial iar 6 anual. Cele 4 izvoare s-au
supravegheat anual.
Pentru fiecare indicator s-a calculat concentraţia medie anuală (sau cea momentană)
fiind comparate cu valorile de prag stabilite prin Ordinul MM nr. 137/2009 privind
aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România. Pentru
indicatorii la care nu există stabilite valori de prag, valorile oncentraţiilor medii
determinate în foraje s-au comparat cu valorile CMA conform Legii 458/2002
completată cu Legea 311/2004 menţionându-se caracterul potabil sau nepotabil al
punctului monitorizat.
Toate cele 4 izvoare sunt potabile, indicatorii încadrându-se în parametrii Legii 311/
2004. În tabelul de mai jos prezentăm cele 14 foraje hidrogeologice cu indicatorii care
nu s-au încadrat în limitele celor două acte normative.
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crt.

Secţiune de
prelevare
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Cod foraj

Legea 311/ 2004
Indicatori încadrare
NEPOTABIL

2

Totoi
(transversal peste
Mureş)
Sebeş

3

Sebeş

F6

4

Roşia de Secaş

F1

5

Roşia de Secaş
Lunca Mureş
(transversal peste
Mureş)
Decea
(transversal peste
Mureş)

F2a

F3

mangan dizolvat, duritate
totală

Jidvei

F1

Mangan dizolvat,
bicarbonaţi, duritate
totala,

F3

fier dizolvat mangan
dizolvat, duritate totală

sulfati

F4

mangan dizolvat,fier
dizolvat,duritate
totală,CCO-Mn

sulfati

F7

Azotaţi, mangan dizolvat ,
duritate totală ,CCO-Mn

1

6

7

8

9

10

11

Rădeşti
(transversal peste
Mureş)
Mihalţ
(transversal peste
Mureş şi Târnave)
Mihalţ
(transversal peste
Mureş şi Târnave)

F1
F4

F3

fosfafti

fosfaţi, cloruri

sulfaţi

F1

mangan dizolvat, duritate
totala
duritate totala

sulfaţi, cloruri

F3

duritate totala, CCO-Mn

sulfati

12

Craciunelu de Jos

F2

13

Craciunelu de Jos
Alba Iulia
(transversal peste
Mureş)

14

mangan dizolvat, duritate
totală,
CCO-Mn
duritate totală
mangan dizolvat, duritate
totală,
amoniu,mangan dizolvat ,
duritate totală
amoniu, duritate totală
mangan dizolvat,cupru
dizolvat, duritate totală,
CCO-Mn

Ord. MM 137/2009
Indicatori încadrare
POLUAT

Obiective şi măsuri privind protecţia apelor împotriva poluării şi supraexploatării
În conformitate cu cerinţele prevăzute de Directiva 91/271/CCE privind epurarea
apelor uzate urbane transpusă în legislaţia românească prin HG 188/2002, modificată
şi completată prin HG 352/2005, privind modul de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, Legea 112/2006 de modificare şi completare a Legii Apelor 107/1996 în
Planul Local de Acţiune pentru Mediu au fost identificate următoarele obiective şi
măsuri pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă :
Obiective
 Reducerea poluării apelor de suprafaţă în limitele prevăzute de legislaţie prin
execuţia, extinderea şi modernizarea sistemelor de epurare în mediu urban
şi rural.
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Extinderea reţelei de colectare a apei uzate menajere şi
modernizare/extinderea sistemelor de epurare conform cerinţelor UE (90%
din populaţia urbană )
 Conformarea calităţii apelor uzate industriale evacuate în emisar cu
Normativele în vigoare( HG 188/2002.-modificată prin HG 352/2005-norme
privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic şi cu
prevederile Directivei 76/464/CEE şi “Directivele fiice” privind poluarea cu
substanţe prioritar/ prioritar periculoase descărcate în mediul acvatic al
comunităţii transpusă în legislaţia din România prin HG 118/2005-Program
de reducere a poluării mediului acvatic cu substanţelor periculoase,
modificată şi completată prin HG 351/2005 care aprobă Programul de
eliminare treptată acestora.
 Prevenirea poluării cursurilor de apă receptoare datorată deversării apelor
provenite din iazurile de decantare din industria mineritului (iazuri active şi în
conservare) prin respectarea prevederilor HG 349 din 21 aprilie 2005 privind
depozitarea deşeurilor.
 Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin reducerea riscului de poluare
cu deşeuri lemnoase.
Măsuri
 Proiectare/execuţie staţii de epurare şi extindere/ execuţie reţele de
canalizare în mediul urban: Câmpeni , Abrud , Baia de Arieş, Teiuş, Zlatna.
 Extindere şi modernizare staţii de epurare în mediul urban : municipiul Alba
Iulia, municipiul Sebeş, municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraş Cugir şi Ocna
Mureş.
 Execuţia de staţii de epurare, reabilitarea celor existente, realizarea de
instalaţii de epurare/ preepurare a apelor uzate cu conţinut de substanţe
prioritare/ prioritar periculoase, îmbunătăţirea şi eficientizarea procesului de
epurare a apelor uzate industriale evacuate de către agenţii economici.
 Supravegherea lucrărilor de închidere, conservare şi ecologizare post
închidere a iazurilor de decantare, haldelor de steril din zona Apuseni
 Colectarea organizată şi valorificarea deşeurilor lemnoase de către unităţi
economice de profil.


3.1.5. ATMOSFERA

Emisii de poluanţi atmosferici
Emisii de gaze cu efect acidifiant (SO2, NOx şi NH3)
SO2
Evoluţia emisiilor de dioxid de sulf în perioada 2000-2009 este prezentată mai jos:
Judeţul
Alba
Emisii
(SO2)
(t/an)
Sector
deşeuri

2000

2001

2002

14300,7 16176 19903
0,022

0,356

0,30

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13266 478,34 435,02 592,84 771,04 553,82 850,63
-

-

-
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Menţinerea nivelului scăzut a concentraţiilor de dioxid de sulf comparativ cu perioada
2000 – 2003 se datorează în principal scăderii activităţii industriale faţă de acea
perioadă dar şi a încetării activităţii societăţii SC Ampelum SA Zlatna care era sursa
majoră de emisie a dioxidului de sulf.
Se observă totuşi o creştere emisiei de dioxidului de sulf în anul 2007 faţă de anii
anteriori si o usoara scadere in 2008 şi 2009.
Contribuţia sectorului de tratare şi depozitare a deşeurilor, a scăzut de la un maxim de
0,356 tone în anul 2001, la zero în perioada 2003-2009.
NOx
Evoluţia emisiilor de dioxid de azot în perioada 2000 – 2009 este prezentată în tabelul
următor:
Judeţul
Alba
Emisii
(NOx)
(t/an)
Sector
deşeuri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

37427

61933

59726

1603

2162

2141

2420

0,036

0,596

0,5

-

-

-

-

2007
3281
-

2008

2009

2303

2643

-

-

Scăderea semnificativă a emisiilor de dioxid de azot la nivelul anilor 2003 - 2009 se
datorează scăderii activităţii industriale şi metodologiilor de calcul folosite (factori de
emisie) în perioada 2000-2002.
Contribuţia sectorului de tratare şi depozitare a deşeurilor, a scăzut de la un maxim de
0,596 tone în anul 2001, la zero în perioada 2003-2009.
NH3
Evoluţia emisiilor de amoniac în perioada 2003 – 2009 este prezentată în tabelul
următor:
Judeţul
Alba
Emisii
(NH3)
(t/an)
Sectorul
deşeuri

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-

0,992

1,02

8748

12149,1 11583,07

-

-

-

300,88

300,886 300,8860 301,1152 396,001 359,08

6299,2

2007

2008

2009

5662,7 5081,69 5074,6
189,65

Cantitatea mai mare a emisiilor de amoniac în perioada 2004 – 2006 faţă de anul
2003 se datorează inventarierii mai multor surse de emisie şi a folosirii mai multor
îngrăşăminte chimice în agricultură. În anul 2007 a scăzut cantitatea de îngraşăminte
chimice utilizate în agricultura ceea ce a dus la scăderea emisiilor de amoniac din
acest sector. În 2009 cantităţile sunt comparabile cu 2007 şi 2008.
Contribuţia sectorului de tratare şi depozitare a deşeurilor, a scăzut de la un maxim de
396 tone în anul 2007, la 189,65 tone în anul 2009, ceea ce reprezintă 3,7% din totalul
emisiilor.
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Evoluţia emisiilor amoniac în perioada 2003 – 2009 pe sectoarele de activitate
“deşeuri” şi “agricultură”
14000
12000

NH3 to/an

10000
8000
6000
4000
2000
0

deseuri

agricultura

2003

300

8426

2004

300

11822

2005

300

11266

2006

301

11681

2007

396

5022

2008

359

4701

2009

189,65

4881

Conform celor două situaţii prezentate se observă că cea mai mare emisie de
amoniac provine din sectorul agricol menţinându-se la acelaşi ordin de mărime în anii
2007- 2009. În sectorul gospodăririi deşeurilor cantitatea de amoniac emisă a scăzut
faţă de anii 2003- 2008 de 2 ori.
Emisii de compuşi organici volatili nemetanici
Compuşii organici volatili nemetanici (NMVOC) sunt precursori ai poluanţilor oxidanţi
din atmosferă, în principal ai ozonului troposferic.
Judeţul
Alba
Emisii
NMVOC
(t/an)
Sectorul
deşeuri

2000

2001

66,07

165

0

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

178,44 8408,64 9136,8 7114,27 8866,74 10498,5 7700,82 9529,2
0

-

-

-

-

-

-

170,8

În perioada 2003 – 2006 se observă o menţinere relativ constantă a emisiilor de
compuşi organici volatili nemetanici cu o uşoară scădere în anul 2005 datorită utilizării
deşeurilor de lemn ca şi combustibil şi a scăderii consumului de combustibil utilizat în
activitatea de încălzire. În 2009 emisia a scăzut faţă de 2007 dar a crescut fată de
2008.
Contribuţia sectorului de tratare şi depozitare a deşeurilor, a crescut la un maxim de
170,8 tone în anul 2009, ceea ce reprezintă 1,79% din totalul emisiilor.
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Emisii de metale grele
Metalele grele sunt compuşi care nu pot fi degradaţi pe cale naturală, având timp
îndelungat de remanenţă în mediu. Pe termen lung aceşti poluanţi sunt periculoşi
deoarece se pot acumula în lanţul trofic.
Analizând datele de emisii , se constatată că în anul 2009, emisiile de metale grele
(Hg, Cd şi Pb) au crescut, faţă de anul anterior. Ponderea cea mai mare a emisiilor de
este generată de instalaţiile de ardere neindustriale şi traficului rutier.
Emisii de poluanţi organici persistenţi
În vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător, Programul Naţiunilor
Unite pentru Mediu a adoptat, în cadrul Convenţiei de la Stockholm (mai 2001), un
program vizând controlul şi eliminarea a 12 POPs (pesticide: aldrin, clordan, DDT,
dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxafen; industriali: hexaclorbenzen HCB,
bifenilicloruraţi PCB; subproduse: dioxine, furani).
În anul 2009 s-au calculat emisii de POPs în cuantumul a 1,030557 tone. Faţă de
anii anteriori ordinul de creştere este de aproape 100 ori. În anul 2009 s-au folosit
pentru POPs factori de emisie aleşi/ actualizaţi conform ultimului ghid pentru
elaborarea inventarului de emisii ( EMEP/ EEA Air Pollutant Emission Inventorz
Guidebook- 2009). Factorii de emisie sunt foarte diferiţi faţă de cei folosiţi în anii
anteriori, uneori ei fiind mai mari de 103 ori (de exemplu pentru benzo (a), benzo (b),
benzo (k)- SNAP 030103- utilizarea deşeului lemnos la producerea aburului
tehnologic).

Calitatea aerului ambiental
În anul 2009 echipamentele din staţiile automate de monitorizare au funcţionat
(majoritatea) foarte bine astfel încât captura de date valide şi certificate de către
CECA-ANPM a fost peste limitele minime necesare. De asemenea, echipamentele de
laborator necesare efectuării determinărilor manuale (PM10 gravimetric şi metale) au
funcţionat bine, au fost asiguraţi reactivii necesari. Cu toate acestea, datorită nu în
special a surselor de poluare din apropierea staţiilor cât a cumulului de cauze (a
condiţiilor atmosferice din timpul sezonului cald – radiaţie solară, calm atmosferic, şi
rece - lipsa dispersiei pulberilor provenite de la arderea combustibilului solid pentru
încălzire), unii parametri au înregistrat depăşiri ale limitelor admise pentru protecţia
sănătăţii umane. Pe baza datelor de monitorizare s-au constatat următoarele:

-

nu s-au înregistrat depăşiri faţă de :
pragul de alertă (pentru SO2, NO2, O3),
valoarea limită orară şi zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (pentru SO2)
valoarea limită orară şi anuală pentru protecţia sănătăţii umane (pentru NO2 şi
NOx),
pragul de informare ( pentru O3)
valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (maxima mediilor mobilepentru CO, media anuală - pentru Benzen şi pentru Pb )
valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (pentru Pb)
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s-au înregistrat depăşiri ale limitelor şi la staţiile:
valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (la PM10 nefelometricstaţia AB2: 45 faţă de 35 admis)
valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane ( pentru O3: AB1- 38 depăşiri,
AB3- 36 depăşiri faţă de 25 admis)

3.1.6. SCHIMBĂRI CLIMATICE
Schimbările climatice sunt una dintre cele mai serioase provocări cu care se confruntă
umanitatea în secolul nostru. Există un consens ştiinţific general în legătură cu faptul
că încălzirea şi instabilitatea climei pot fi atribuite parţial emisiilor de gaze cu efect de
seră provocate de populaţia globului.
Aceste gaze menţin căldura în atmosferă împiedicând radiaţiile solare reflectate de
suprafaţa Pământului să o părăsească şi determinând astfel o creştere a temperaturii
medii a suprafeţei Pământului.
Nu se pune problema dacă climatul Pământului se va schimba, ci cât de mult şi cât de
repede. Ultimele două secole au fost cele mai calde din ultima mie de ani. Nivelul
apelor mărilor este în creştere, parametrii precipitaţiilor se modifică, calota polară se
subţiază, şi multe părţi ale lumii suferă din cauza valurilor de căldură excesivă, a
inundaţiilor, a secetei, stări extreme ale vremii care duc la pierderi de vieţi omeneşti şi
au costuri economice semnificative.
Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră
Indicatorul structural de mediu “emisii totale de gaze cu efect de seră” reprezintă
cantităţile în tone/ an de CO2, CH4 şi N2O, poluanţi ce sunt reglementaţi prin Protocolul
de la Kyoto. Toate ţările trebuie să realizeze progrese în ceea ce priveşte reducerea
acestor emisii de gaze cu efect de seră.
Redăm în tabelul de mai jos evoluţia cantităţilor de emisii gaze cu efect de seră,
calculate conform inventarelor de emisii din perioada 2003 – 2009.
ANUL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Total tone
din care:
1319487
1395784
1107716
1072334
1156215
1311364
1221283

CO2
(tone)
1303071
1375051
1091492
1052766
1143216
1299739
1216166

CH4
(tone)
14400
18685
14516
14344
11110
9757
3534

N2O
(tone)
2016
2048
1697
1761
1889
1868
1582

Comparativ cu anul 2008, cantitatea totală de emisii gaze cu efect de seră în anul
2009 a fost mai mica cu aprox. 90.080 tone, aceasta valoare înregistrându-se în
primul rând datorită scăderii producţiei.
În Raportul privind starea mediului în anul 2009, nu sunt evidenţiate emisiile cu efect
de seră datorate depozitelor de deşeuri (metan şi CO2).
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3.1.7. DEŞEURI
Deşeuri municipale
Deşeurile municipale şi asimilabile, reprezintă cca. 5 % din deşeurile produse în judeţ,
responsabilitatea gestionării lor revenind administraţiei publice locale.
În judeţ, la nivelul anului 2009, activitatea de salubrizare a localităţilor a fost
organizată astfel:
 În 3 din cele 4 municipii ale judeţului (Alba Iulia, Blaj, Sebeş) şi în 3 oraşe
(Cugir, Ocna Mureş, Teiuş) activitatea a fost concesionată, prin contracte
încheiate între administraţia publică locală şi 4 agenţi de salubritate care
deservesc localităţile respective şi circa 33 comune.
 În 5 oraşe (Aiud, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieş, Zlatna) există «servicii
publice de salubritate » organizate la nivelul Primăriilor, ele deservesc cele 5
oraşe şi 12 comune din zona limitrofă .
 În zona rurală, activitatea de colectare a deşeurilor de la populaţie şi agenţi
economici s-a extins ca urmare a închiderii şi ecologizării celor 96 de spaţii de
depozitare declarate din zona rurală, la 16 iulie 2009.
 Situaţia staţiilor de transfer din judeţ, la nivelul anul 2009 :
o La Zlatna: Prin Programul pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi
Copşa Mică, pentru care au fost alocate fonduri pentru Reabilitarea
sistemului de salubrizarea oraşului Zlatna şi construire Staţie de transfer
deşeuri menajere, finanţarea investiţiei este reglementată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 40/2006. Staţia de sortare şi transfer funcţionează şi deţine
autorizaţia de mediu nr. 122/10.06.2009
o La Abrud , prin Phare CES -2003, s-a realizat proiectul „Sistem de
colectare selectivă şi amenajare staţiei de transfer pentru deşeuri în zona
turistică Abrud, Roşia Montană, Bucium, Ciuruleasa” – funcţionează şi
deţine autorizaţia de mediu nr. 149/12.08.2009
o La Aiud, prin Phare CES -2003, s-a realizat proiectul „Sistem de colectare
selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului
Aiud” finalizată, dar încă nu este funcţională până la rezolvarea contestaţiei
de la licitaţia privind atribuirea activităţii de salubritate.
o La Baia de Arieş – este în derulare proiectul prin Phare CES- 2006
„Colectare selectivă deşeuri menajere din zona Baia de Arieş şi cinci
comune limitrofe-staţie de transfer”(partenere comunele Bistra, Lupşa,
Sălciua, Poşaga şi Ocoliş). Deţine Avizul de mediu nr.4673/2.11.2005
o La Sohodol – este în derularea proiectul „Platformă de depozitare deşeuri”
(Staţie de Transfer), finanţată prin Ordonanţa 7/2006, investiţie realizată
doar în proporţie de 80%, din lipsa de fonduri.
o Este în derulare Proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei
Sistem integrat de gestiune a deşeurilor pentru judeţul Alba” prin
Ministerul Mediului si Pădurilor, a cărui beneficiar este Consiliul Judeţean
Alba.
o Proiectul conţine:
 Master Plan Judeţ Alba – finalizat
 Studiu de Fezabilitate – în curs de elaborare
 Documentaţia financiară pentru accesare fonduri europene
o Investiţii prevăzute prin proiect:
 Construirea unui depozit ecologic pentru judeţul Alba
2010
P.U.Z. Centru de management integrat al deşeurilor în jud. Alba

44
RAPORT DE MEDIU

SC ECOTECH COM SRL

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP






Staţie de sortare
Staţie de compostare
2 Staţii de transfer deşeuri la Sebeş şi Blaj
Reabilitarea depozitelor de deşeuri care au fost închise în
anul 2009
 Achiziţii de pubele şi containere.
o Valoarea investiţiilor prevăzute în proiect pentru anii 2008-2013 este
de 29.52 milioane Euro, din care, 25 milioane Euro din fonduri
europene.
Tratarea deşeurilor municipale
Nu se face nici un fel de tratare a deşeurilor menajere în vederea valorificării sau
eliminării înaintea depozitării finale.
Singura operaţie la care sunt supuse deşeurile menajere colectate în amestec este o
compactare în mijloacele de transport specifice (autogunoierele compactoare).
În judeţ funcţioneză:
- Staţia de Transfer la Abrud unde se realizează o compactare în pres-containerele de
capacitate de 20 mc, şi
- Staţia de sortare şi transfer Zlatna, unde pe lângă compactarea în pres-containerele
de mare capacitate 20-40 mc, pentru eficientizarea transportului la depozitul ecologic
de la Cristian, judeţul Sibiu, se realizează în prealabil şi o sortare a deşeului colectat
în amestec. Linia de sortare din Staţia de transfer de la Zlatna separă deşeurile de
hârtie şi carton, plastic, metal acestea urmând a fi valorificate prin operatori autorizaţi,
iar restul deşeurilor ajung în pres-containere şi sunt eliminare prin depozitare.
In cursul anului 2009 a fost finalizată şi Staţia de Transfer de la Aiud dotată cu o linie
de sortare, dar care încă nu este în funcţiune .
Nu se face colectare selectivă a deşeurilor biodegradabile, nu avem instalaţii de
compostare sau de obţinere biogaz.
Nu avem instalaţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor.
Valorificarea deşeurilor municipale
În judeţul Alba a fost iniţiată colectarea separată a deşeurilor reciclabile (hârtie/carton,
plastic) în municipii şi oraşe cât şi în localităţile aparţinătoare acestora, prin instalarea
unor containere special destinate sau dotarea cu saci în zonele de case.
În anul 2009, în judeţul Alba, s-a implementat colectarea selectivă în 7 din cele 11
localităţi urbane, prin înfiinţarea unor puncte de colectare dotate cu containere pentru
colectarea separată a hârtiei/cartonului, PET/plastic la care au acces circa 78760
locuitori.

3.2. CONCLUZII REZUMATIVE PRIVIND STAREA ACTUALĂ A
MEDIULUI DIN PERSPECTIVA PUZ EVALUAT
O trecere în revistă a stării actuale a mediului din perspectiva PUZ evaluat, relevă
faptul că niciunul dintre elementele sau factorii de mediu analizaţi nu pot fi în totalitate
excluşi efectelor pe termen lung ale implementării acestuia.
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Pentru a ne menţine totuşi în cadrul cerut de prezentul Raport, în cele ce urmează, ne
vom limita la a menţiona doar aspectele considerate esenţiale din acest punct de
vedere, şi anume:
-

Solul: este afectat negativ în zonele în care se desfăşoară lucrări de construcţii,
în zonele industriale, în activitate sau închise;

-

Schimbări climatice: emisii de gaze cu efect de seră au loc în agricultură şi în
câteva obiective economice. Pe de altă parte, actuala configuraţie, dar mai cu
seamă degradarea unora dintre căile de comunicaţie rutieră, deoarece nu
asigură un trafic rutier fluent, contribuie într-o proporţie însemnată la creşterea
emisiilor de gaze de eşapament cu efect de seră, în special CO2, CO, NOX şi
SOX;

-

Apa: apele de suprafaţă, cât şi cele freatice, sunt mai puţin afectate negativ de
activităţile industriale şi de populaţie. În anul 2009, starea acestora s-a
îmbunătăţit;

-

Aerul: monitorizarea susţinută a aerului atmosferic relevă o
semnificativă a calităţii acestuia comparativ cu anii anteriori.

creştere

3.3. EVOLUŢII PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI
Analiza atentă a situaţiei actuale a zonei pentru care se propune implementarea PUZ,
conduce la următoarele concluzii pentru cazul în care nu s-ar transpune în practică
planul:
3.3.1. EVOLUŢIA ZONEI
Nu se poate afirma că neimplementarea PUZ, ar bloca evoluţia zonei. Este o
certitudine insă faptul că intr-o astfel de eventualitate, dinamica dezvoltării ar fi mult
scăzută.
Pe ansamblu, implementarea planului va asigura evoluţiei zonei armonia socioeconomică şi perspectiva punerii în practică a conceptului general denumit dezvoltare
durabilă.
3.3.2. POTENŢIAL NATURAL: PEISAJ ŞI SIT
In momentul actual peisajul nu are o valoare deosebita deoarece este un teren agricol
de calitate slaba. O data cu inceperea lucrarilor de amenajare si apoi de exploatare a
depozitului, peisajul va fi modificat in sens negativ. Impactul asupra peisajului va fi mai
acut in primii 3-5 ani, cand masurile de mascare a deponeului nu vor fi suficient de
eficiente. Ulterior impactul asupra peisajului se va diminua treptat.
Apariţia şantierului va însemna înlocuirea peisajului actual amorf, dar natural, cu un
peisaj antropizat, dar foarte dinamic, prin:
-

zone in curs de excavare;
drumuri de acces sau tehnologice;
clădiri si instalaţii in construcţie;
oameni angrenaţi in diferite activităţi;
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utilaje de diferite dimensiuni si culori.

Unele din modificarile mentionate se vor mentine si in faza de exploatare iar o parte
vor fi definitive. Zonele excavate si prezenta utilajelor – spre exemplu – vor dispare
dupa inchiderea depozitului, dar alte modificari de peisaj vor persista. Indiferent de
durata, impactul pe peisaj va fi unul semnificativ despre care nu se poate afirma cu
certitudine ca va fi in totalitate negativ, nici pentru locuitorii din localitatile invecinate
sau zone protejate ca recreative (care nu vor fi afectati vizual), nici pentru valori
naturale, istorice, arhitectonice, etc.
In vecinatatea viitorului depozit nu sunt zone protejate pentru valoarea lor istorică,
arhitectonică, naturală, etc.
3.3.3. FAUNA ŞI FLORA
In apropierea amplasamentului Centrului de management integrat al deşeurilor (CMID)
nu se afla situri din reţeaua Natura 2000 sau areale protejate in care sa trăiască si/sau
sa se dezvolte plante sau animale protejate.
In zona nu au fost semnalate specii de plante sau animale care sa aibă o valoare
economică deosebită (precum vânat, peşti, ciuperci, etc.).
Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate, terenul alocat va suferi o
decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare care va afecta fauna si
flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrangerea resurselor de hrana pentru speciile
mobile care se hraneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populeaza in mod
normal zona.
Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, seceta,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţiala sau
totala a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la compoziţia numerică
aproximativ similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect
pozitiv este de menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si
plantate cu arbuşti.
3.3.4. POTENŢIALUL ECONOMIC
Planul evaluat, conţine prevederi distincte referitoare la dimensiunea economică a
zonei. Conţinutul său reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economică a
arealului supus evaluării de mediu. Unul dintre obiectivele planului este acela de a
dinamiza din punct de vedere social zona, prin crearea condiţiilor optime unei
asemenea dezvoltări, şi indirect, a dimensiunii economice.
Este de aşteptat ca neimplementarea planului, să aibă efecte pe termen lung, asupra
potenţialului economic al zonei, în sensul menţinerii unei dinamici limitate a dezvoltării.
Pe de altă parte, dezvoltarea economică aleatoare a zonei, care s-ar produce chiar şi
în situaţia neimplementării planului, ar putea naşte în timp, disfuncţionalităţi majore în
ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor şi a serviciilor conexe, care la rândul lor ar
constitui o frână în calea dezvoltării.
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3.3.5. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ
În situaţia neimplementării planului, este de presupus că echiparea tehnico-edilitară,
ar cunoaşte o oarecare dezvoltare, insă, aceasta ar fi treptată, în salturi şi limitată la
cerinţele de etapă. În final, respectiv pe ansamblu, ea nu ar avea dimensiunile
prevăzute în plan, dar mai ales, nu ar putea atinge cotele de funcţionalitate integrată
proiectate prin PUZ.
3.3.6. SITUAŢII DE RISC MAJOR
3.3.6.1. Cutremure de pământ
Perimetrul studiat, prin natura sa geomorfologică şi geologică prezintă o stabilitate
accentuată din punct de vedere seismic. În consecinţă, se apreciază că
neimplementarea planului nu va afecta mediul din acest punct de vedere.
3.3.6.2. Inundaţii
Pentru perimetrul arealului evaluat, unde posibilitatea de scurgere a apelor pluviale,
atât pe versanţi, cât şi prin infiltrare în subteran este mare, riscul producerii de
inundaţii este scăzut.
Chiar şi în cazul unor precipitaţii abundente sau a topirii bruşte a zăpezii, apa poate fi
drenată cu uşurinţă, posibilităţile acumulării ei fiind minime.
Versanţii, care coboară spre valea ce traversează perimetrul studiat, au în general
înclinări mici, astfel că fenomenele de şiroire apar numai în cazul producerii
precipitaţiilor foarte abundente. Chiar şi în asemenea cazuri, eroziunea versanţilor
este împiedicată şi de înierbarea, respectiv de vegetaţia bine dezvoltată.
În consecinţă, se apreciază că neimplementarea planului, nu va avea consecinţe
negative din perspectiva potenţialului de producere a unor inundaţii.
3.3.6.3. Alunecări de teren
Arealul PUZ nu este supus riscului natural al unor posibile alunecări de teren.
În consecinţă, se apreciază că neimplementarea PUZ nu va putea avea consecinţe
notabile în privinţa riscului natural al unor posibile alunecări de teren.
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATE SEMNIFICATIV
4.1. CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI
Caracteristicile de mediu ale zonei au fost pe larg descrise în cadrul capitolului 3,
ocazie cu care au fost tratate şi caracteristicile socio-economice ale arealului.
Conţinutul său, relevă faptul că în ceea ce priveşte protecţia factorilor de mediu,
situaţia actuală în zonă nu prezintă aspecte deosebite, necesar a fi luate în considerare
din perspectiva implementării planului.
Se apreciază că cele care ar putea fi afectate prin implementarea PUZ sunt elementele
de mediu AER, SOL-SUBSOL, APĂ şi BIODIVERSITATE.
4.1.1. Factor de mediu AER
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în anul 2009, în judeţul Alba nu
au fost înregistrate zone critice sub aspectul poluării atmosferei.
Urmărind rezultatele monitorizării calităţii aerului în ultimii ani, se poate observa o
reducere a concentraţiilor poluanţilor gazoşi în aerul înconjurător. În general, nivelul
poluării se menţine în limitele prevăzute de normele în vigoare, cu unele excepţii,
datorate mai degrabă unor factori meteorologici, şi mai puţin surselor de emisie. Ceea
ce este semnificativ în contextul prezentei evaluări, este faptul că sectorul de colectare
şi tratare a deşeurilor, are o contribuţie măsurabilă la poluarea aerului atmosferic.
Prin implementarea prevederilor directivelor din domeniul calităţii aerului şi controlul
integrat al poluării au fost prevăzute şi s-au realizat o serie de măsuri al căror scop
final este îmbunătăţirea calităţii aerului. Astfel, datorită investiţiilor realizate de agenţii
economici, sunt în scădere emisiile provenite din surse fixe şi, în special, cele de
instalaţiile mari de ardere, în timp ce, pentru reducerea impactului cauzat de emisiile
provenite din trafic, administraţia judeţeană a iniţiat o serie de măsuri de natură să
fluidizeze traficul, care se adaugă celor care reglementează calitatea carburanţilor
introduşi pe piaţă.
Având în vedere progresele înregistrate în realizarea măsurilor de reducere a emisiilor,
ţinând cont de îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii aerului şi de
conştientizarea agenţilor economici şi a populaţiei asupra unor aspecte legate de
poluarea atmosferei, se poate considera că următorii ani vor aduce îmbunătăţiri
importante în domeniul calităţii aerului.
Pentru arealul destinat implementării PUZ, nu deţinem date din care să rezulte că
factorul de mediu aer ar putea fi afectat într-o măsură care să necesite sporirea
atenţiei relativ la implementarea planului evaluat. Aceste considerente sunt întărite de
configuraţia zonei, care este lipsită de obiective economice importante, posibil
poluante pentru acest factor de mediu.
4.1.2. Factor de mediu APĂ
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Alba, în anul 2009,
factorul de mediu APĂ nu a înregistrat disfuncţionalităţi semnificative. Astfel, nu s-au
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constatat zone critice, degradate sau cu înrăutăţiri semnificative ale calităţii apelor de
suprafaţă. Dimpotrivă, comparativ cu anii anteriori, calitatea apelor de suprafaţă s-a
îmbunătăţit.
De asemenea, referitor la apele subterane, în anul 2009 nu s-au semnalat sesizări
privind calitatea necorespunzătoare a surselor de apă subterane, zone critice şi
poluante care să influenţeze calitatea resurselor de apă subterană în sens negativ.
Pentru arealul destinat implementării PUZ, străbătut de Pârâul Dăneţii, nu deţinem
date din care să rezulte că factorul de mediu apă ar putea fi afectat într-o măsură care
să necesite sporirea atenţiei relativ la implementarea planului evaluat. Aceste
considerente sunt întărite de configuraţia zonei, care este lipsită de obiective
economice importante, posibil poluante pentru acest factor de mediu.
4.1.3. Factor de mediu SOL – SUBSOL
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Alba, în
zonele critice sub aspectul degradării solurilor ca urmare a contaminării
tipuri de poluanţi sunt reprezentate de zonele destinate unor activităţi
(miniere, siderurgice, energetice, etc.) şi în mai mică măsură depozitării
menajere.
De asemenea fenomenele de eroziune, exces de umiditate determină
zonelor critice sub aspectul degradării solurilor.

anul 2009,
cu diverse
industriale
de deşeuri
extinderea

Pentru arealul destinat implementării PUZ, nu deţinem date din care să rezulte că
elementul de mediu sol-subsol ar putea fi afectat într-o măsură care să necesite
sporirea atenţiei relativ la implementarea planului evaluat. Aceste considerente sunt
întărite de configuraţia zonei, care este lipsită de obiective economice importante,
posibil poluante pentru acest element de mediu.
4.1.4. Factor de mediu BIODIVERSITATE
Aşa cum se arată la paragraful 3.1.3. CONSERVAREA NATURII ŞI A
BIODIVERSITĂŢII, habitatele naturale de interes comunitar, cât şi cele prioritare, sunt
bine reprezentate în judeţul Alba, atât ca diversitate cât şi ca întindere. La fel şi ariile
naturale protejate, de interes judeţean, naţional şi comunitar.
Deşi asupra tuturor acestora se exercită presiuni antropice bine cunoscute, nu putem
avea în vedere considerente care să afecteze în mod semnificativ integritatea lor.
Pentru arealul destinat implementării PUZ, nu deţinem date din care să rezulte că
factorul de mediu biodiversitate ar putea fi afectat într-o măsură care să necesite
sporirea atenţiei relativ la implementarea planului evaluat. Aceste considerente sunt
întărite de configuraţia zonei, care este lipsită de obiective economice importante,
posibil poluante pentru acest factor de mediu.

4.2. EFECTE POSIBILE
Efectele posibile asupra principalilor factori de mediu, prognozabile prin implementarea
planului, pot fi următoarele:
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4.2.1. Factor de mediu AER
Factorul de mediu AER, nu va fi afectat semnificativ de noua activitate ce se va
desfăşura pe amplasament prin implementarea planului. Prin respectarea legislaţiei
care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor industriale, nivelul acestora se va
încadra în parametri prevăzuţi pentru respectarea standardelor actuale de mediu.
Pe de altă parte, măsurile prevăzute în direcţia limitării emisiilor şi a dispersiei
acestora la nivelul solului, vor conduce la diminuarea efectelor asupra aerului, ceea ce
va determina în cele din urmă un nivel de efecte situat în interiorul limitelor maxime
admise de legislaţia actuală, pe întreg arealul PUZ.
4.2.2. Factor de mediu APĂ
Implementarea PUZ, va necesita alimentarea cu apă potabilă şi industrială a
întregului areal, cât şi a colectarea apelor uzate, prin construcţia unei reţele complete
de alimentare, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate pluviale, menajere şi
industriale. Acest fapt, coroborat cu construcţia unei staţii de epurare care vor acoperi
necesarul pentru întreaga platformă, este de natură să nu pericliteze condiţiile de
protecţie a apelor de suprafaţă, în speţă a pârâului Dăneţii, ori a celor freatice, făcând
prognozabilă o menţinere a nivelelor de încărcare cu poluanţi a receptorilor naturali
din zonă.

4.2.3. Factor de mediu SOL – SUBSOL
In faza de constructie calitatea solurilor va fi afectata prin scoaterea din circuitul natural
al terenului destinat CMID, în suprafata de peste 27 ha careia i se va da o alta
folosinta pentru o perioada de cel putin 30 ani. Acest lucru se va face treptat, astfel ca
impactul generat va avea o amploare moderata, desi el se va intinde pe o durata mare
de timp (30 ani ). Ulterior eliberarii de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea
reveni in circuitul agricol ca pasune naturala sau intretinuta.
O altă sursă de afectare a solului va fi în perioada de construcţie propriu-zisă,
decopertarea acestuia.
Decopertarea se va efectua prin îndepărtarea solului fertil si depunerea lui in afara
zonei de depozitare si realizarea unei săpături cu eliminarea pământului de deasupra
stratului de argila care va fi prelucrat pentru îmbunătăţirea barierei geologice naturale
existente pe amplasament. Aceste activităţi vor determina:
- modificari in calitatea pământului (rocilor) extrase prin deranjarea stratificatiei
naturale si compactare (efect direct si ireversibil);
- modificari in calitarea solului depozitat care, in functie de perioada de
depozitare, isi va pierde total sau partial fertilitatea prin mineralizare si prin
disparitia microflorei din sol (posibil impact indirect si definitiv);
- modificarea calitatii solurilor din zonele nedecopertate ca urmare a circulatiei
utilajelor de constructie si a realizarii de drumuri tehnologice (impact direct si
partial reversibil).
Impactul in etapa de exploatare datorat schimbării folosinţei terenului este identic cu
cel prezentat pentru perioada de construcţie, deoarece scoaterea din folosinţa agricolă
a celor peste 27,0 hectare prevăzute pentru realizarea investiţiei se va face treptat.
Ulterior eliberării de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in circuitul
agricol ca păşune naturală sau întreţinută.
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4.1.5. Factor de mediu BIODIVERSITATE
Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate, terenul alocat va suferi o
decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare care va afecta fauna si
flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrangerea resurselor de hrana pentru speciile
mobile care se hraneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populeaza in mod
normal zona.
Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, seceta,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţiala sau
totala a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la compoziţia numerică
aproximativ similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect
pozitiv este de menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si
plantate cu arbuşti.

5. PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PLAN
Identificarea problemelor de mediu relevante pentru plan, se poate face analizând
raportul între principalele efecte ale planului în aria protecţiei mediului, şi caracteristicile
de mediu ale arealului de implementare. Din această perspectivă, este evident că
principalele efecte ale planului se vor răsfrânge asupra biodiversitatăţii, datorită
suprafeţei mari afectate, şi mai puţin prin intesitatea efectelor.
Pe de altă parte, planul va afecta populaţia rezidentă adiacent arealului de
implementare, datorită sensibilităţii “istorice” a acesteia faţă de problema depozitării
deşeurilor menajere.

5.1. BIODIVERSITATEA
Aşa cum s-a arătat în paragraful anterior, zona destinată implementării planului nu
este sensibilă în ceea ce priveşte biodiversitatea, în sensul că, nu cuprinde habitate
naturale de interes comunitar, sau arii naturale protejate. De asemenea, pentru arealul
destinat implementării PUZ, nu sunt date din care să rezulte că factorul de mediu
biodiversitate ar putea fi în prezent, respectiv anterior implementării planului, afectat
într-o măsură care să necesite sporirea atenţiei relativ la acest plan. Aceste
considerente sunt întărite de configuraţia zonei, care este lipsită de obiective
economice importante, posibil poluante pentru acest factor de mediu.
Cu toate acestea, având în vedere suprafaţa relativ întinsă, de 27,7 ha destinata PUZ,
şi care va cunoaşte o antropizare accentuată, este evident că factorul de mediu
BIODIVERSITATE va fi afectat semnificativ, motiv pentru care, în mod justificat, poate
fi caracterizat drept relevant pentru plan.
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5.2. PROTECŢIA ZONELOR REZIDENŢIALE
Este foarte importantă evaluarea modului în care prin implementarea PUZ va putea fi
evitată apariţia unor stări de nemulţumire ale populaţiei rezidente adiacent zonei de
implementare a PUZ. Asemenea efecte au apărut în judeţe aflate în faze mai avansate
cu implementarea acestui gen de proiect, şi sunt în bună măsură justificate, dacă avem
în vedere „istoria” autohtonă a managementului deşeurilor menajere.
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6. OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA
NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL
RELEVANTE PENTRU PLAN, ŞI MODUL ÎN CARE S-A
ŢINUT CONT DE ELE
6.1. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL
NAŢIONAL
Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, relevante pentru plan, sunt
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR, şi în egală măsură
PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR.
Pentru planul evaluat, este important ca acesta să fie coroborat cu PLANUL
REGIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR, şi într-un mod mai concret cu
PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR.

6.2. RELAŢIONAREA PLANULUI CU OBIECTIVELE DE MEDIU
STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL
Planul Judeţean Alba de Gestionare a Deşeurilor, nu identifică locaţia pentru Centrul
judeţean de management integrat a deşeurilor, ci doar condiţiile necesar a fi
îndeplinite, în sensul de a fi respectat principiul proximităţii, în modul general de
colectare a deşeurilor.
Din această perspectivă, aşa cum este prezentată situaţia locaţiei evaluate prin
prezentul Raport de Mediu, rezultă clar respectarea acestui principiu. De altfel,
comuna Galda de Jos în care se propune construirea CMID, se află în zona centrală a
judeţului Alba.
Problemele PJGD care fac obiectul PUZ, au fost dezbătute în şedinţa Grupului de
Lucru din 24.08.2010, ocazie cu care s-a analizat şi modul în care PUZ înglobează
cerinţele PJGD pentru arealul comunei Galda de Jos, constatându-se că şi acestea
sunt îndeplinite.
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7. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
7.1. BIODIVERSITATEA
7.1.1.Elemente de ecologie acvatică şi terestră
Ecosisteme terestre
În zona de implementare a planului, din categoria ecosistemelor terestre a fost
identificată pe latura de NE a amplasamentului o pădure, în suprafaţă de câteva
hectare.
Ecosisteme acvatice
Din categoria ecosistemelor acvatice, pe latura de NE a amplasamentului a fost
identificat Pârâul Dăneţii.
7.1.2. Efectele prognozate pentru ecosisteme terestre
Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate, terenul alocat va suferi o
decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare care va afecta fauna si
flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrângerea resurselor de hrană pentru speciile
mobile care se hrăneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populează in mod
normal zona.
Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, secetă,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţială sau
totală a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la configuraţia numerică
similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect pozitiv este de
menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si plantate cu
arbuşti.
Pentru pădurea situată de-a lungul laturii de NE a amplasamentului, efectele
implementării proiectului pot fi semnificative în perioada de construcţie a investiţiei.
Este avut în vedere zgomotul produs de utilajele din şantier, cât şi emisiile de pulberi.
În perioada de exploatare, efectele negative asupra biodiversităţii terestre pot fi
produse de emisiile de pulberi generate de activitatea de depozitare, şi în mai mică
măsură de zgomotul produs de aceeaşi sursă. Acestea vor fi treptat diminuate de
perdeaua de protecţie constituită de arbuştii plantaţi pe întreg perimetrul CMID.
7.1.2. Efectele prognozate pentru ecosisteme acvatice
Ecosistemul acvatic constituit de cursul Pârâului Dăneţii, ar putea fi afectat negativ de
apele uzate epurate deversate din staţia de epurare a CMID. Nivelul poluării trebuie
considerat nesemnificativ, având în vedere obligativitatea şi angajamentul
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operatorului centrului de a respecta nivelele încărcării cu poluanţi prevăzute de NTPA
001, valabile pentru deversările în cursurile de apă.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere şi faptul că debitul pârâului va creşte într-o
măsură mică, dar sesizabilă, ceea ce în general este considerat un efect pozitiv.

7.2. POPULAŢIA
Efectele prognozate
Implementarea PUZ în zona studiată, este de natură să afecteze pozitiv în primul rând
populaţia comunei Galda de Jos, prin crearea unui număr însemnat de locuri de
muncă, dar nu numai.
În ceea ce priveşte emisiile estimate şi efectul lor asupra populaţiei rezidente limitrof
amplasamentului PUZ, se constată că distanţa faţă de cea mai apropiată zonă
rezidenţială, respectiv faţă de limita intravilanului, este de cca. 5 km. Această distanţă
asigură o protecţie adecvată a populaţiei atât faţă de potenţialele emisii de substanţe
poluante cât şi faţă de zgomot.

7.3. SĂNĂTATEA UMANĂ
Nu există date despre eventuale efecte asupra sănătăţii umane, datorate unor activităţi
desfăşurate în prezent în zonă.
Pe de altă parte, implementarea planului, nu este de natură să influenţeze sănătatea
umană, cel puţin din perspectiva condiţiilor generale privind protecţia mediului
înconjurător.
Efecte prognozate
Se apreciază că implementarea planului nu va influenţa sănătatea umană.

7.4. SOLUL
In faza de constructie calitatea solurilor va fi afectata prin scoaterea din circuitul natural
al terenului destinat CMID, în suprafata de peste 27 ha careia i se va da o alta
folosinta pentru o perioada de cel putin 30 ani. Acest lucru se va face treptat, astfel ca
impactul generat va avea o amploare moderata, desi el se va intinde pe o durata mare
de timp. Ulterior eliberarii de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in
circuitul agricol ca pasune naturala sau intretinuta.
O altă sursă de afectare a solului va fi în perioada de construcţie propriu-zisă,
decopertarea acestuia.
Decopertarea se va efectua prin îndepărtarea solului fertil si depunerea lui in afara
zonei de depozitare si realizarea unei săpături cu eliminarea pământului de deasupra
stratului de argila care va fi prelucrat pentru îmbunătăţirea barierei geologice naturale
existente pe amplasament. Aceste activităţi vor determina:
- modificari in calitatea pământului (rocilor) extrase prin deranjarea stratificatiei
naturale si compactare (efect direct si ireversibil);
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- modificari in calitarea solului depozitat care, in functie de perioada de
depozitare, isi va pierde total sau partial fertilitatea prin mineralizare si prin
disparitia microflorei din sol (posibil impact indirect si definitiv);
- modificarea calitatii solurilor din zonele nedecopertate ca urmare a circulatiei
utilajelor de constructie si a realizarii de drumuri tehnologice (impact direct si
partial reversibil).
Efecte prognozate
Impactul in etapa de exploatare datorat schimbării folosinţei terenului este identic cu
cel prezentat pentru perioada de construcţie, deoarece scoaterea din folosinţa agricolă
a celor peste 27 hectare prevăzute pentru realizarea investiţiei se va face treptat.
Ulterior eliberării de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in circuitul
agricol ca păşune naturală sau întreţinută.
În ansamblu, se apreciază că factorul de mediu sol, deşi va cunoaşte o dinamică
accentuată prin lucrările ample ce urmează a se desfăşura pe amplasament, măsurile
adiacente de protecţie aplicate atât în perioada de construcţie cât şi în cea de
exploatare, vor proteja într-o bună măsură solul, efectele finale asupra acestuia fiind
practic nesemnificative.

7.5. APA
Efecte prognozate
Implementarea PUZ, va necesita alimentarea cu apă potabilă şi industrială a
întregului areal, cât şi a colectarea apelor uzate, prin construcţia unei reţele complete
de alimentare, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate pluviale, menajere şi
industriale. Acest fapt, coroborat cu construcţia unei staţii de epurare care vor acoperi
necesarul pentru întreaga platformă, este de natură să nu pericliteze condiţiile de
protecţie a apelor de suprafaţă, în speţă a pârâului Dăneţii, ori a celor freatice, făcând
prognozabilă o menţinere a nivelelor de încărcare cu poluanţi a receptorilor naturali
din zonă, la nivelul actual.

7.6. AERUL
Efecte prognozate
Factorul de mediu AER, nu va fi afectat semnificativ de noua activitate ce se va
desfăşura pe amplasament prin implementarea planului. Prin respectarea legislaţiei
care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor industriale, nivelul acestora se va
încadra în parametri prevăzuţi pentru respectarea standardelor actuale de mediu.
Pe de altă parte, măsurile prevăzute în direcţia limitării emisiilor şi a dispersiei
acestora la nivelul solului, vor conduce la diminuarea efectelor asupra aerului, ceea ce
va determina în cele din urmă un nivel de efecte situat în interiorul limitelor maxime
admise de legislaţia actuală, pe întreg arealul PUZ.
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7.7. FACTORII CLIMATICI
Trăsăturile climatice ale arealului evaluat sunt condiţionate de factori generali şi în mai
mică măsură locali. În linii mari, ţinutul se încadrează în sectorul cu clima temperată
cu uşoare influente oceanice. În culoarul Mureşului şi în podişul Târnavelor predomină
un climat mai blând, cu o temperatură medie anuală de 90 C.
Nivelul precipitaţiilor este condiţionat, de asemenea, de altitudine fiind mai intense în
zona de munte. In culoarul Mureşului cifrele medii sunt de cca. 550 mm/an.
De asemenea, circulaţia curenţilor de aer în zonă este predominantă din direcţia sudvest, pe culoarul Mureşului. Calmul atmosferic, ca o consecinţă a climatului adăpostit,
are valori de peste 50 %.
Precipitaţiile sunt mai intense in zona de munte, in funcţie de altitudine. In Valea
Mureş cifrele medii sunt de 550 mm/an. La staţia hidrometrică de la Alba Iulia
cantitatea de precipitaţii căzută anual este de 645,9 l/m2
Terenul are o configuraţie în pantă uşoară spre nord (Pârâul Dăneţii). Pânza freatică
este relativ jos, aceasta neinfluenţând sistemul de fundare.
În altă ordine de idei, în înţelesul domeniului de protecţie a mediului, sintagma „factorii
climatici” însumează elementele globale răspunzătoare pentru fenomenul încălzirii
globale, între care cei mai importanţi sunt emisiile de gaze cu efect de seră, precum
dioxidul de carbon, metanul, COV şi altele.
Efecte prognozate
Având în vedere amploarea foarte redusă a PUZ relativ la factorii climatici, se
apreciază că efectele implementării acestuia , vor fi nedetectabile.

7.8. PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL
ARHEOLOGIC

ARHITECTONIC ŞI

Zona de implementare a PUZ nu este conotată unor valori de patrimoniu cultural,
arhitectonic şi/sau arheologic.
Efecte prognozate
În consecinţă, se apreciază ca implementarea PUZ, nu va afecta patrimoniul cultural,
inclusiv cel arhitectonic şi arheologic.

7.9. PEISAJUL
Arealul destinat implementării PUZ, nu este caracterizat de valori peisagistice
deosebite. Pe de altă parte, o serie de măsuri destinate protecţiei mediului
înconjurător la care este obligat titularul planului, între care plantarea unei perdele
vegetale de-a lungul întregului perimetru al amplasamentului investiţiei, după cum şi
obligaţiile cuprinse în conţinutul Regulamentului local de urbanism al PUZ, vor
determina o trecere armonioasă de la peisajul actual la cel nou, industrial.
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Dar chiar şi în aceste condiţii, nu poate fi ignorată antropizarea arealului natural, cel
puţin pentru suprafeţele destinate construcţiei noilor obiective ale CMID, ceea ce, într-o
oarecare măsură va modifica peisajul iniţial.
Efecte prognozate
Se apreciază că prin implementarea PUZ, afectele negative asupra peisajului local vor
fi nesemnificative.

7.10. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
Zona destinată implementării PUZ, nu conţine obiective de interes public, din domeniul
turismului, arhitecturii, sănătăţii, de odihnă şi tratament, de cultură şi culte religioase
sau altele asemenea.
Efecte prognozate
Se apreciază că implementarea CMID prevăzut în PUZ, nu va avea efecte negative
asupra unor obiective de interes public.

7.11. RELAŢIILE DINTRE ACEŞTI FACTORI
7.11.1. Efecte secundare şi indirecte
Implementarea PUZ în arealul propus, va avea efecte secundare şi indirecte
semnificative exclusiv pozitive, în principal asupra factorilor de mediu APA, AER şi
SOL/SUBSOL. Acestea se vor datora în primul rând implementării la nivelul întregului
judeţ a Sistemului integrat de management al deşeurilor, care include şi închiderea
actualelor depozite de deşeuri neecologice.
Este de aşteptat ca efectele secundare ce ar putea apare concomitent sau consecutiv
implementării proiectului prevăzut în PUZ, să fie de aceeaşi natură, respectiv pozitive.
Acestea ar putea fi:

- Ameliorarea treptată a nivelului poluării aerului, apei şi sol/subsol-lui la
nivelul întregului judeţ, în special pe amplasamentele actualelor
depozite insalubre;
- Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, odată cu închiderea
actualelor depozite de deşeuri menajere neconforme;
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rezidente limitrof
actualelor depozite de deşeuri menajere neconforme;
7.11.2. Efecte cumulative
În mod tradiţional, sintagma efecte cumulative presupune existenţa mai multor efecte
de mică intensitate, care prin cumulare, să producă efecte semnificative.
Pentru PUZ evaluat, efectele negative identificate sunt nesemnificative şi nu se
asociază, în consecinţă apreciem că implementarea lui nu va avea efecte negative
cumulative. Este previzionabilă pe de altă parte, în context cumulativ, o ameliorare
globală a principalilor factori de mediu, aer, apă şi sol.
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7.11.3. Efecte sinergice
Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, implementarea planului va avea efecte
minore, asupra mai multor factori de mediu.
Pe de altă parte, principalele probleme de mediu, relevante pentru aria de
implementare a PUZ, sunt biodiversitatea şi mediul social. Fiecare dintre acestea, au
fost detaliat evaluate, şi există soluţii pentru protejarea, respectiv remedierea lor întrun viitor limitat.
În consecinţă, nu este previzionabil un efect sinergic, datorat unor intersectări viitoare
ale efectelor implementării planului cu actualele probleme de mediu relevante pentru
arealul evaluat.
7.11.4. Efecte pe termen scurt, mediu şi lung
Aşa cum s-a precizat la paragraful 7.11.1, efectele cele mai importante ale
implementării PUZ vor fi cele secundare, respectiv indirecte. Relaţia dintre factorii de
mediu APĂ, AER şi SOL, în contextul PUZ, este de natură să aibă efecte pozitive,
atât pe termen scurt, mediu cât şi lung. Efectele pot fi cele indirecte (secundare),
menţionate la paragraful 7.11.1.
7.11.5. Efecte permanente şi temporare
Nu am identificat efecte permanente sau temporare datorate intersectării relaţiilor
dintre factorii de mediu afectaţi de implementarea planului.
7.11.6. Efecte pozitive şi negative
Efectele datorate relaţiilor dintre factorii de mediu afectaţi sunt de natură exclusiv
pozitivă, şi sunt cele menţionate mai sus ca efecte secundare.
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8. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV SĂNĂTATEA, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ
Având în vedere faptul că din perspectiva efectelor asupra mediului, arealul evaluat
este poziţionat la o distanţă mare de frontiera naţională, dar mai ales luând în
considerare nivelul redus al efectelor implementării planului, apreciem că acesta va
avea efecte nesemnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context
transfrontieră.

9. MĂSURI PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT
DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA
MEDIULUI, PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI
Având în vedere faptul că efectele negative asupra mediului asociabile implementării
PUZ sunt nesemnificative, unele dintre ele fiind de natură pozitivă, apreciem că nu
sunt necesare măsuri pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil
orice efect advers asupra mediului.

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE
Solicitări ale temei-program
Pentru realizarea depozitului ecologic judetean de deseuri, pe parcursul elaborarii
Master Planului au fost analizate urmatoarele amplasamente:
Amplasament Ohaba – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ohaba nr.
33/20.12.2007 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Ohaba;
Amplasament Mihalt – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Mihalt nr.
1/17.01.2008 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Mihalt.
Amplasament Galda de Jos – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Galda
de Jos nr. 29/29.05.2010 privind darea in administrare Consiliului Judetean Alba a
unui teren, proprietate publica a comunei Galda de Jos, in vederea amplasarii
obiectivului de investitii “Centru de management integrat al deseurilor in judetul Alba”
din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba”.
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Selectarea amplasamentului potrivit pentru un depozit de deseuri este una dintre
deciziile cele mai importante din domeniul gestionarii deseurilor cu impact asupra
publicului. De aceea procedura de selectare trebuie sa fie transparenta si sa se
bazeze pe criterii tehnice, de mediu si financiare.
Amplasamentul de la Ohaba, a fost considerat de catre consultantii proiectului ca fiind
o alternativa defavorabila intrucat nu a indeplinit conditiile tehnice necesare.
Prin urmare, alternativele evaluate au fost: Alternativa 2- Amplasamentul Mihalt si
Alternativa 3 Amplasamentul Galda de Jos. Ambele alternative, respectiv locatii sunt
in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si au o suprafata suficienta
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.
In urma analizei alternativelor din punct de vedere tehnic, al protectiei mediului si a
costurilor, consultantii proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Alba” au decis ca Alternativa 3 este cea mai potrivita pentru judetul Alba.
Principalele argumente ale alegerii Alternativei 3 in defavoarea Alternativei 2 au fost
următoarele:
c)
d)

accesul rutier bun;
nivel ridicat de aprobare publică.

In continuare vor fi prezentate comparativ impactul asupra mediului produs de
implementarea planului si impactul Alternativei 0 – fara implementarea planului.
Alternativa 0 – fara implementarea planului presupune:
j) Colectarea deseurilor municipale si transportul acestora la statiile de transfer:
Aiud, Abrud, Zlatna, Sohodol si Baia de Aries (investitii realizate prin alte
programe de finantare);
k) Depozitarea deseurilor generate in judetul Alba la depozite de deseuri conforme
existente in alte judete;
l) Depozitele neconforme existente vor sista activitatea dar nu vor fi inchise.
m) Alternativa 0 nu poate asigura atingerea ţintelor legislative privind valorificarea si
depozitarea deşeurilor.
Alternativa aleasa – prezentul PUZ presupune:
n) cresterea gradului de colectare si valorificare a deseurilor municipale generate in
judetul Alba;
o) minimizarea cantitatilor de deseuri municipale depozitate;
p) depozitarea controlata a deseurilor;
q) noul depozit de deseuri va fi prevazut cu: sistem de impermebilizare si colectare a
levigatului, sistem de colecatre si ardere a gazului de depozit.
r) Proiectarea obiectivului de investitie “Centru de management integrat al deseurilor
in judetul Alba” prevede colectarea si epurarea apelor uzate si deversarea in
apele de suprafata numai a apelor epurate care indeplinesc parametrii legali in
vigoare.
Conform situatiei mai sus prezentate se poate observa faptul ca implementarea
planului conduce la diminuarea semnificativă a impactului asupra mediului faţă de
situatia actuală si de mentinerea alternativei 0. In plus, fără implementarea proiectului
nu pot fi atinse obiectivele si tintele judetului si nu pot fi respectate angajamentele
asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
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EVALUAREA

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP

MODULUI

ÎN

CARE

S-A

EFECTUAT

Prezenta evaluare de mediu s-a realizat în mai multe etape, după cum urmează:
ETAPA 1
În cadrul acestei prime etape, evaluatorul de mediu a luat act de conţinutul PUZ în
faza de propunere (schiţă). În cadrul rundei iniţiale de consultări cu proiectantul, după
o documentare prealabilă, evaluatorul de mediu şi-a exprimat punctul de vedere cu
privire la următoarele aspecte:
- Necesitatea ca PUZ să integreze consideraţiile de mediu din perspectiva
promovării dezvoltării durabile;
- Problemele de mediu relevante pentru arealul cuprins în plan, şi modul
în care acestea trebuie prevăzute în plan.
ETAPA 2
În cadrul acestei etape, evaluatorul de mediu, ca membru al Grupului de lucru, în
cadrul consultărilor cu proiectantul şi alţi membri ai grupului, a luat act de conţinutul
PUZ în forma iniţială, exprimându-şi punctul de vedere cu privire la:
- Modul în care PUZ a integrat consideraţiile de mediu, din perspectiva
dezvoltării durabile şi a legislaţiei de mediu;
- Modul în care PUZ a inclus în conţinutul său principalele probleme de
mediu notificate la întâlnirea anterioară;
- Modul în care PUZ se integrează celorlalte proiecte/planuri/programe
aflate în stadiu de proiect sau finalizate.
ETAPA 3
În cadrul acestei etape, evaluatorul de mediu, în calitate de membru al Grupului de
lucru a participat la şedinţa acestuia desfăşurată la sediul APM Alba, luând act de
observaţiile şi propunerile participanţilor cu privire la aspectele de mediu ale PUZ.
ETAPA 4
Această ultimă etapă a fost alocată unor noi documentări pe linie de mediu, privind
amplasamenelel care face obiectul PUZ, precum şi a zonelor învecinate.
Etapa s-a finalizat cu redactarea raportului privind evaluarea de mediu.

10.2.

DIFICULTĂŢI
ÎNTÂMPINATE
INFORMAŢIILOR CERUTE

ÎN

PRELUCRAREA

Acţiunea de colectare şi prelucrare a informaţiilor necesare redactării Raportului privind
evaluarea de mediu pentru PUZ, nu a fost conotată unor dificultăţi notabile.
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11. MASURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII
PLANULUI
Chiar dacă PUZ evaluat nu va avea efecte semnificative asupra mediului, apreciem că
sunt necesare măsuri de monitorizare pe perioada implementării lui.
Pe de altă parte, în perioada execuţiei unora dintre lucrările de implementare, vor fi
necesare unele măsuri de monitorizare, mai ales pe factorul de mediu SOL, având în
vedere faptul că va fi afectat un volum relativ mare de sol în timpul realizării
construcţiilor propuse. Monitorizarea va fi efectuată de titularul PUZ, adică Consiliul
Judeţean Alba
Principalele date de monitorizare sunt prezentate în continuare:

MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE
IMPLEMENTARII PUZ
Centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba , şi
două drumuri de acces
Factor/aspect de
mediu

Apa

Solul

Aerul

Zgomotul
Biodiversitatea

Monitorizare
1. Indicatori de calitate a apei uzate epurate evacuate în Pârâul
Dăneţii care să permită evaluarea calităţii acesteia în raport cu
prevederile legale;
2. Modul de realizare a retelelor de canalizare si a staţiei de epurare
pentru apele uzate menajere şi tehnologice;
3. Modul de realizare a canalizării pluviale si preepurare a apei
pluviale înainte de evacuare in emisar;
1. Modul de realizare a prevederilor privind protecţia solului prin
depozitarea separată a solului fertil rezultat la decopertări şi
reutilizarea lui pentru straturile fertile de acoperire şi apoi înierbare;
2.Modul de implementare a sistemului de colectare selectiva a tuturor
categoriilor de deseuri de pe amplasament;
1. Modul de respectarea a programului de întreţinere periodică a
cailor rutiere şi pietonale in vederea diminuării emisiilor de pulberi in
suspensie care sunt generate de traficul intens;
2. Indicatori de calitate a imisiilor pe amplasament care să permită
evaluarea calităţii acesteia în raport cu prevederile legale;
3. Modul de respectare a programului privind constituirea perdelei
verzi destinate protecţiei faţă de emisiile de pulberi în perioada de
exploatare.
1. Modul de asigurare a barierei vegetale de protectie;
2. Niveluri de zgomot în raport cu valorile limita.
1. Indicatori de calitate a apei uzate epurate evacuate în Pârâul
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Dăneţii care să permită evaluarea calităţii acesteia în raport cu
prevederile legale;
2. Modul de refacere a suprafeţei depozitului, prin acoperirea cu un
strat de pământ fertil şi înierbarea acestuia.
Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este
responsabilitatea titularului planului. Acesta este obligat sa depună anual, până la
sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele
programului de monitorizare la A.R.P.M. Sibiu.

2010
P.U.Z. Centru de management integrat al deşeurilor în jud. Alba

65
RAPORT DE MEDIU

SC ECOTECH COM SRL

MEMBRĂ A ECO ENGINEERING GROUP

12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
12.1 TITULARUL PROIECTULUI
Titularul proiectului pentru care se realizează prezentul raport
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA.

de mediu, este

12.2 AUTORUL RAPORTULUI
Autorul raportului de mediu, este SC ECOTECH COM SRL SATU MARE, având
sediul în municipiul Satu Mare, Strada Argeşului nr. 8 A, telefon/fax 0361-404786.

12.3 DENUMIREA PROIECTULUI
Proiectul elaborat de S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. cu nr. 24/2009, poartă
denumirea „CENTRU
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL ALBA şi DOUĂ DRUMURI DE ACCES”, faza PUZ.

12.4 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE
Obiectul lucrării
PUZ evaluat propune studierea arealului in care urmează a se amplasa „Centrul de
management integrat al deşeurilor” din judeţul Alba cu zona tehnică aferenta, inclusiv
drumurile de acces. Terenul ce face obiectul PUZ se află situat în extravilanul
localităţii Galda de Jos (comuna Galda de Jos), pe un teren ce aparţine domeniului
public al comunei Galda de Jos.
În acest scop, principalele ţinte, pe care proiectul încearcă să le atingă, includ:







modul de ocupare a terenului prin stabilirea zonei de intervenţie;
procentul maxim de ocupare a terenului;
realizarea de legături cu reţeaua de circulaţie naţională şi zonală;
amenajarea parcajelor în cadrul incintei administrative;
asigurarea tuturor utilităţilor necesare în mod unitar;
stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea priorităţilor, a
permisivităţilor şi a restricţiilor care se impun;

12.5. RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE
Modul în care P.U.Z. este corelat cu alte planuri şi programe, a fost dezbătut pe larg în
şedinţele Grupului de lucru întrunit la data de 24 august 2010 la sediul APM Alba.
Concluziile Grupului de lucru, inclusiv ale evaluatorului de mediu, din această
perspectivă, sunt următoarele:
III. P.U.Z. este corelat cu studiile şi PUG al comunei Galda de Jos, elaborate
anterior;
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IV. P.U.Z. în varianta prezentată în dezbaterea Grupului de lucru, deşi nu conţine
prevederi exprese preluate din P.J.G.D., prin felul în care este elaborat,
respectă în totalitate prevederile acestuia.

12.6

EVOLUŢII PROBABILE
PROIECTULUI

ÎN

SITUAŢIA

NEIMPLEMENTĂRII

EVOLUŢIA ZONEI
Nu se poate afirma că neimplementarea PUZ, ar bloca evoluţia zonei. Este o
certitudine insă faptul că intr-o astfel de eventualitate, dinamica dezvoltării ar fi mult
scăzută.
Pe ansamblu, implementarea planului va asigura evoluţiei zonei armonia socioeconomică şi perspectiva punerii în practică a conceptului general denumit dezvoltare
durabilă.
POTENŢIAL NATURAL: PEISAJ ŞI SIT
In momentul actual peisajul nu are o valoare deosebita deoarece este un teren agricol
de calitate slaba. O data cu inceperea lucrarilor de amenajare si apoi de exploatare a
depozitului, peisajul va fi modificat in sens negativ. Impactul asupra peisajului va fi mai
acut in primii 3-5 ani, cand masurile de mascare a deponeului nu vor fi suficient de
eficiente. Ulterior impactul asupra peisajului se va diminua treptat.
Apariţia şantierului va însemna înlocuirea peisajului actual amorf, dar natural, cu un
peisaj antropizat, dar foarte dinamic, prin:
-

zone in curs de excavare;
drumuri de acces sau tehnologice;
clădiri si instalaţii in construcţie;
oameni angrenaţi in diferite activităţi;
utilaje de diferite dimensiuni si culori.

Unele din modificarile mentionate se vor mentine si in faza de exploatare iar o parte
vor fi definitive. Zonele excavate si prezenta utilajelor – spre exemplu – vor dispare
dupa inchiderea depozitului, dar alte modificari de peisaj vor persista. Indiferent de
durata, impactul pe peisaj va fi unul semnificativ despre care nu se poate afirma cu
certitudine ca va fi in totalitate negativ, nici pentru locuitorii din localitatile invecinate
sau zone protejate ca recreative (care nu vor fi afectati vizual), nici pentru valori
naturale, istorice, arhitectonice, etc.
In vecinatatea viitorului depozit nu sunt zone protejate pentru valoarea lor istorică,
arhitectonică, naturală, etc.
FAUNA ŞI FLORA
In apropierea amplasamentului Centrului de management integrat al deşeurilor (CMID)
nu se afla situri din reţeaua Natura 2000 sau areale protejate in care sa trăiască si/sau
sa se dezvolte plante sau animale protejate.
In zona nu au fost semnalate specii de plante sau animale care sa aibă o valoare
economică deosebită (precum vânat, peşti, ciuperci, etc.).
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Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate, terenul alocat va suferi o
decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare care va afecta fauna si
flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrangerea resurselor de hrana pentru speciile
mobile care se hraneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populeaza in mod
normal zona.
Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, seceta,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţiala sau
totala a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la compoziţia numerică
aproximativ similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect
pozitiv este de menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si
plantate cu arbuşti.
POTENŢIALUL ECONOMIC
Planul evaluat, conţine prevederi distincte referitoare la dimensiunea economică a
zonei. Conţinutul său reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economică a
arealului supus evaluării de mediu. Unul dintre obiectivele planului este acela de a
dinamiza din punct de vedere social zona, prin crearea condiţiilor optime unei
asemenea dezvoltări, şi indirect, a dimensiunii economice.
Este de aşteptat ca neimplementarea planului, să aibă efecte pe termen lung, asupra
potenţialului economic al zonei, în sensul menţinerii unei dinamici limitate a dezvoltării.
Pe de altă parte, dezvoltarea economică aleatoare a zonei, care s-ar produce chiar şi
în situaţia neimplementării planului, ar putea naşte în timp, disfuncţionalităţi majore în
ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor şi a serviciilor conexe, care la rândul lor ar
constitui o frână în calea dezvoltării.

12.7 CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATE SEMNIFICATIV. EFECTE POSIBILE
Factor de mediu AER
Factorul de mediu AER, nu va fi afectat semnificativ de noua activitate ce se va
desfăşura pe amplasament prin implementarea planului. Prin respectarea legislaţiei
care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor industriale, nivelul acestora se va
încadra în parametri prevăzuţi pentru respectarea standardelor actuale de mediu.
Pe de altă parte, măsurile prevăzute în direcţia limitării emisiilor şi a dispersiei
acestora la nivelul solului, vor conduce la diminuarea efectelor asupra aerului, ceea ce
va determina în cele din urmă un nivel de efecte situat în interiorul limitelor maxime
admise de legislaţia actuală, pe întreg arealul PUZ.
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Factor de mediu APĂ
Implementarea PUZ, va necesita alimentarea cu apă potabilă şi industrială a
întregului areal, cât şi a colectarea apelor uzate, prin construcţia unei reţele complete
de alimentare, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate pluviale, menajere şi
industriale. Acest fapt, coroborat cu construcţia unei staţii de epurare care vor acoperi
necesarul pentru întreaga platformă, este de natură să nu pericliteze condiţiile de
protecţie a apelor de suprafaţă, în speţă a pârâului Dăneţii, ori a celor freatice, făcând
prognozabilă o menţinere a nivelelor de încărcare cu poluanţi a receptorilor naturali
din zonă.
Factor de mediu SOL – SUBSOL
In faza de constructie calitatea solurilor va fi afectata prin scoaterea din circuitul natural
al terenului destinat CMID, în suprafata de peste 27 ha careia i se va da o alta
folosinta pentru o perioada de cel putin 30 ani. Acest lucru se va face treptat, astfel ca
impactul generat va avea o amploare moderata, desi el se va intinde pe o durata mare
de timp (30 ani ). Ulterior eliberarii de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea
reveni in circuitul agricol ca pasune naturala sau intretinuta.
O altă sursă de afectare a solului va fi în perioada de construcţie propriu-zisă,
decopertarea acestuia.
Decopertarea se va efectua prin îndepărtarea solului fertil si depunerea lui in afara
zonei de depozitare si realizarea unei săpături cu eliminarea pământului de deasupra
stratului de argila care va fi prelucrat pentru îmbunătăţirea barierei geologice naturale
existente pe amplasament. Aceste activităţi vor determina:
- modificari in calitatea pământului (rocilor) extrase prin deranjarea stratificatiei
naturale si compactare (efect direct si ireversibil);
- modificari in calitarea solului depozitat care, in functie de perioada de
depozitare, isi va pierde total sau partial fertilitatea prin mineralizare si prin
disparitia microflorei din sol (posibil impact indirect si definitiv);
- modificarea calitatii solurilor din zonele nedecopertate ca urmare a circulatiei
utilajelor de constructie si a realizarii de drumuri tehnologice (impact direct si
partial reversibil).
Impactul in etapa de exploatare datorat schimbării folosinţei terenului este identic cu
cel prezentat pentru perioada de construcţie, deoarece scoaterea din folosinţa agricolă
a celor peste 27,0 hectare prevăzute pentru realizarea investiţiei se va face treptat.
Ulterior eliberării de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in circuitul
agricol ca păşune naturală sau întreţinută.
Factor de mediu BIODIVERSITATE
Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate, terenul alocat va suferi o
decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare care va afecta fauna si
flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrangerea resurselor de hrana pentru speciile
mobile care se hraneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populeaza in mod
normal zona.
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Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, seceta,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţiala sau
totala a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la compoziţia numerică
aproximativ similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect
pozitiv este de menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si
plantate cu arbuşti.

12.9 PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PLAN
Identificarea problemelor de mediu relevante pentru plan, se poate face analizând
raportul între principalele efecte ale planului în aria protecţiei mediului, şi caracteristicile
de mediu ale arealului de implementare. Din această perspectivă, este evident că
principalele efecte ale planului se vor răsfrânge asupra biodiversitatăţii, datorită
suprafeţei mari afectate, şi mai puţin prin intesitatea efectelor.
Pe de altă parte, planul va afecta populaţia rezidentă adiacent arealului de
implementare, datorită sensibilităţii “istorice” a acesteia faţă de problema depozitării
deşeurilor menajere.

12.10 OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL
NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL ŞI MODUL ÎN
CARE S-A ŢINUT CONT DE ELE
Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, relevante pentru plan, sunt
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR, şi în egală măsură
PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR.
Pentru planul evaluat, este important ca acesta să fie coroborat cu PLANUL
REGIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR, şi într-un mod mai concret cu
PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR.
Planul Judeţean Alba de Gestionare a Deşeurilor, nu identifică locaţia pentru Centrul
judeţean de management integrat a deşeurilor, ci doar condiţiile necesar a fi
îndeplinite, în sensul de a fi respectat principiul proximităţii, în modul general de
colectare a deşeurilor.
Din această perspectivă, aşa cum este prezentată situaţia locaţiei evaluate prin
prezentul Raport de Mediu, rezultă clar respectarea acestui principiu. De altfel,
comuna Galda de Jos în care se propune construirea CMID, se află în zona centrală a
judeţului Alba.
Problemele PJGD care fac obiectul PUZ, au fost dezbătute în şedinţa Grupului de
Lucru din 24.08.2010, ocazie cu care s-a analizat şi modul în care PUZ înglobează
cerinţele PJGD pentru arealul comunei Galda de Jos, constatându-se că şi acestea
sunt îndeplinite.
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12.11 POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
BIODIVERSITATEA
Ecosisteme terestre. Conform tehnologiei de amenajare a investiţiei preconizate,
terenul alocat va suferi o decopertare de sol pe o suprafaţă de peste 27,0 ha, lucrare
care va afecta fauna si flora.
Decopertarea solului va determina disparitia habitatelor pentru plante si animale si a
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrângerea resurselor de hrană pentru speciile
mobile care se hrăneau pe amplasametul depozitului. O expresie a acestei forme de
impact este restrangerea numarului de indivizi din speciile care populează in mod
normal zona.
Prin realizarea CMID suprafeţele înierbate ca mediu de viata al speciilor de plante si
animale din zona se va reduce cu peste 27 de ha.
De asemenea, se va reduce numărul indivizilor din speciile sensibile la praf, secetă,
zgomot. Acest din urma efect este temporar si va dura până la închiderea parţială sau
totală a deponeului. După închidere, este posibilă revenirea la configuraţia numerică
similară situaţiei iniţiale sau chiar îmbogăţirea ei. De exemplu, ca efect pozitiv este de
menţionat că odată cu creşterea deponiei, taluzurile vor fi înierbate si plantate cu
arbuşti.
Pentru pădurea situată de-a lungul laturii de NE a amplasamentului, efectele
implementării proiectului pot fi semnificative în perioada de construcţie a investiţiei.
Este avut în vedere zgomotul produs de utilajele din şantier, cât şi emisiile de pulberi.
În perioada de exploatare, efectele negative asupra biodiversităţii terestre pot fi
produse de emisiile de pulberi generate de activitatea de depozitare, şi în mai mică
măsură de zgomotul produs de aceeaşi sursă. Acestea vor fi treptat diminuate de
perdeaua de protecţie constituită de arbuştii plantaţi pe întreg perimetrul CMID.
Ecosistemul acvatic constituit de cursul Pârâului Dăneţii, ar putea fi afectat negativ
de apele uzate epurate deversate din staţia de epurare a CMID. Nivelul poluării
trebuie considerat nesemnificativ, având în vedere obligativitatea şi angajamentul
operatorului centrului de a respecta nivelele încărcării cu poluanţi prevăzute de NTPA
001, valabile pentru deversările în cursurile de apă.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere şi faptul că debitul pârâului va creşte într-o
măsură mică, dar sesizabilă, ceea ce în general este considerat un efect pozitiv.
POPULAŢIA
Implementarea PUZ în zona studiată, este de natură să afecteze pozitiv în primul rând
populaţia comunei Galda de Jos, prin crearea unui număr însemnat de locuri de
muncă, dar nu numai.
În ceea ce priveşte emisiile estimate şi efectul lor asupra populaţiei rezidente limitrof
amplasamentului PUZ, se constată că distanţa faţă de cea mai apropiată zonă
rezidenţială, respectiv faţă de limita intravilanului, este de cca. 5 km. Această distanţă
asigură o protecţie adecvată a populaţiei atât faţă de potenţialele emisii de substanţe
poluante cât şi faţă de zgomot.
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SĂNĂTATEA UMANĂ
Nu există date despre eventuale efecte asupra sănătăţii umane, datorate unor activităţi
desfăşurate în prezent în zonă.
Pe de altă parte, implementarea planului, nu este de natură să influenţeze sănătatea
umană, cel puţin din perspectiva condiţiilor generale privind protecţia mediului
înconjurător.
Efecte prognozate
Se apreciază că implementarea planului nu va influenţa sănătatea umană.
SOLUL
In faza de constructie calitatea solurilor va fi afectata prin scoaterea din circuitul natural
al terenului destinat CMID, în suprafata de peste 27 ha careia i se va da o alta
folosinta pentru o perioada de cel putin 30 ani. Acest lucru se va face treptat, astfel ca
impactul generat va avea o amploare moderata, desi el se va intinde pe o durata mare
de timp. Ulterior eliberarii de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in
circuitul agricol ca pasune naturala sau intretinuta.
O altă sursă de afectare a solului va fi în perioada de construcţie propriu-zisă,
decopertarea acestuia.
Decopertarea se va efectua prin îndepărtarea solului fertil si depunerea lui in afara
zonei de depozitare si realizarea unei săpături cu eliminarea pământului de deasupra
stratului de argila care va fi prelucrat pentru îmbunătăţirea barierei geologice naturale
existente pe amplasament. Aceste activităţi vor determina:
- modificari in calitatea pământului (rocilor) extrase prin deranjarea stratificatiei
naturale si compactare (efect direct si ireversibil);
- modificari in calitarea solului depozitat care, in functie de perioada de
depozitare, isi va pierde total sau partial fertilitatea prin mineralizare si prin
disparitia microflorei din sol (posibil impact indirect si definitiv);
- modificarea calitatii solurilor din zonele nedecopertate ca urmare a circulatiei
utilajelor de constructie si a realizarii de drumuri tehnologice (impact direct si
partial reversibil).
Efecte prognozate
Impactul in etapa de exploatare datorat schimbării folosinţei terenului este identic cu
cel prezentat pentru perioada de construcţie, deoarece scoaterea din folosinţa agricolă
a celor peste 27 hectare prevăzute pentru realizarea investiţiei se va face treptat.
Ulterior eliberării de sarcini tehnologice, terenul remediat va putea reveni in circuitul
agricol ca păşune naturală sau întreţinută.
În ansamblu, se apreciază că factorul de mediu sol, deşi va cunoaşte o dinamică
accentuată prin lucrările ample ce urmează a se desfăşura pe amplasament, măsurile
adiacente de protecţie aplicate atât în perioada de construcţie cât şi în cea de
exploatare, vor proteja într-o bună măsură solul, efectele finale asupra acestuia fiind
practic nesemnificative.
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APA
Efecte prognozate
Implementarea PUZ, va necesita alimentarea cu apă potabilă şi industrială a
întregului areal, cât şi a colectarea apelor uzate, prin construcţia unei reţele complete
de alimentare, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate pluviale, menajere şi
industriale. Acest fapt, coroborat cu construcţia unei staţii de epurare care vor acoperi
necesarul pentru întreaga platformă, este de natură să nu pericliteze condiţiile de
protecţie a apelor de suprafaţă, în speţă a pârâului Dăneţii, ori a celor freatice, făcând
prognozabilă o menţinere a nivelelor de încărcare cu poluanţi a receptorilor naturali
din zonă, la nivelul actual.
AERUL
Efecte prognozate
Factorul de mediu AER, nu va fi afectat semnificativ de noua activitate ce se va
desfăşura pe amplasament prin implementarea planului. Prin respectarea legislaţiei
care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor industriale, nivelul acestora se va
încadra în parametri prevăzuţi pentru respectarea standardelor actuale de mediu.
Pe de altă parte, măsurile prevăzute în direcţia limitării emisiilor şi a dispersiei
acestora la nivelul solului, vor conduce la diminuarea efectelor asupra aerului, ceea ce
va determina în cele din urmă un nivel de efecte situat în interiorul limitelor maxime
admise de legislaţia actuală, pe întreg arealul PUZ.
FACTORII CLIMATICI
Trăsăturile climatice ale arealului evaluat sunt condiţionate de factori generali şi în mai
mică măsură locali. În linii mari, ţinutul se încadrează în sectorul cu clima temperată
cu uşoare influente oceanice. În culoarul Mureşului şi în podişul Târnavelor predomină
un climat mai blând, cu o temperatură medie anuală de 90 C.
Nivelul precipitaţiilor este condiţionat, de asemenea, de altitudine fiind mai intense în
zona de munte. In culoarul Mureşului cifrele medii sunt de cca. 550 mm/an.
De asemenea, circulaţia curenţilor de aer în zonă este predominantă din direcţia sudvest, pe culoarul Mureşului. Calmul atmosferic, ca o consecinţă a climatului adăpostit,
are valori de peste 50 %.
Precipitaţiile sunt mai intense in zona de munte, in funcţie de altitudine. In Valea
Mureş cifrele medii sunt de 550 mm/an. La staţia hidrometrică de la Alba Iulia
cantitatea de precipitaţii căzută anual este de 645,9 l/m2
Terenul are o configuraţie în pantă uşoară spre nord (Pârâul Dăneţii). Pânza freatică
este relativ jos, aceasta neinfluenţând sistemul de fundare.
În altă ordine de idei, în înţelesul domeniului de protecţie a mediului, sintagma „factorii
climatici” însumează elementele globale răspunzătoare pentru fenomenul încălzirii
globale, între care cei mai importanţi sunt emisiile de gaze cu efect de seră, precum
dioxidul de carbon, metanul, COV şi altele.
Efecte prognozate
Având în vedere amploarea foarte redusă a PUZ relativ la factorii climatici, se
apreciază că efectele implementării acestuia , vor fi nedetectabile.
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PEISAJUL
Arealul destinat implementării PUZ, nu este caracterizat de valori peisagistice
deosebite. Pe de altă parte, o serie de măsuri destinate protecţiei mediului
înconjurător la care este obligat titularul planului, între care plantarea unei perdele
vegetale de-a lungul întregului perimetru al amplasamentului investiţiei, după cum şi
obligaţiile cuprinse în conţinutul Regulamentului local de urbanism al PUZ, vor
determina o trecere armonioasă de la peisajul actual la cel nou, industrial.
Dar chiar şi în aceste condiţii, nu poate fi ignorată antropizarea arealului natural, cel
puţin pentru suprafeţele destinate construcţiei noilor obiective ale CMID, ceea ce, într-o
oarecare măsură va modifica peisajul iniţial.
Efecte prognozate
Se apreciază că prin implementarea PUZ, afectele negative asupra peisajului local vor
fi nesemnificative.
RELAŢIILE DINTRE ACEŞTI FACTORI
Efecte secundare şi indirecte
Implementarea PUZ în arealul propus, va avea efecte secundare şi indirecte
semnificative exclusiv pozitive, în principal asupra factorilor de mediu APA, AER şi
SOL/SUBSOL. Acestea se vor datora în primul rând implementării la nivelul întregului
judeţ a Sistemului integrat de management al deşeurilor, care include şi închiderea
actualelor depozite de deşeuri neecologice.
Este de aşteptat ca efectele secundare ce ar putea apare concomitent sau consecutiv
implementării proiectului prevăzut în PUZ, să fie de aceeaşi natură, respectiv pozitive.
Acestea ar putea fi:

- Ameliorarea treptată a nivelului poluării aerului, apei şi sol/subsol-lui la
nivelul întregului judeţ, în special pe amplasamentele actualelor
depozite insalubre;
- Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, odată cu închiderea
actualelor depozite de deşeuri menajere neconforme;
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rezidente limitrof
actualelor depozite de deşeuri menajere neconforme;
Efecte cumulative
În mod tradiţional, sintagma efecte cumulative presupune existenţa mai multor efecte
de mică intensitate, care prin cumulare, să producă efecte semnificative.
Pentru PUZ evaluat, efectele negative identificate sunt nesemnificative şi nu se
asociază, în consecinţă apreciem că implementarea lui nu va avea efecte negative
cumulative. Este previzionabilă pe de altă parte, în context cumulativ, o ameliorare
globală a principalilor factori de mediu, aer, apă şi sol.
Efecte sinergice
Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, implementarea planului va avea efecte
minore, asupra mai multor factori de mediu.
Pe de altă parte, principalele probleme de mediu, relevante pentru aria de
implementare a PUZ, sunt biodiversitatea şi mediul social. Fiecare dintre acestea, au
fost detaliat evaluate, şi există soluţii pentru protejarea, respectiv remedierea lor întrun viitor limitat.
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În consecinţă, nu este previzionabil un efect sinergic, datorat unor intersectări viitoare
ale efectelor implementării planului cu actualele probleme de mediu relevante pentru
arealul evaluat.
Efecte pe termen scurt, mediu şi lung
Aşa cum s-a precizat la paragraful 7.11.1, efectele cele mai importante ale
implementării PUZ vor fi cele secundare, respectiv indirecte. Relaţia dintre factorii de
mediu APĂ, AER şi SOL, în contextul PUZ, este de natură să aibă efecte pozitive,
atât pe termen scurt, mediu cât şi lung. Efectele pot fi cele indirecte (secundare),
menţionate la paragraful 7.11.1.
Efecte permanente şi temporare
Nu am identificat efecte permanente sau temporare datorate intersectării relaţiilor
dintre factorii de mediu afectaţi de implementarea planului.
Efecte pozitive şi negative
Efectele datorate relaţiilor dintre factorii de mediu afectaţi sunt de natură exclusiv
pozitivă, şi sunt cele menţionate mai sus ca efecte secundare.

12.12

POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Având în vedere faptul că din perspectiva efectelor asupra mediului, arealul evaluat
este poziţionat la o distanţă mare de frontiera naţională, dar mai ales luând în
considerare nivelul redus al efectelor implementării planului, apreciem că acesta va
avea efecte nesemnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context
transfrontieră.

12.13 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS
ASUPRA MEDIULUI PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI
Având în vedere faptul că efectele negative asupra mediului asociabile implementării
PUZ sunt nesemnificative, unele dintre ele fiind de natură pozitivă, apreciem că nu
sunt necesare măsuri pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil
orice efect advers asupra mediului.

12.14 EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA
VARIANTELOR ALESE
Solicitări ale temei-program
Pentru realizarea depozitului ecologic judetean de deseuri, pe parcursul elaborarii
Master Planului au fost analizate urmatoarele amplasamente:
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Amplasament Ohaba – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ohaba nr.
33/20.12.2007 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Ohaba;
Amplasament Mihalt – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Mihalt nr.
1/17.01.2008 privind aprobarea locatiei pentru construirea unui depozit ecologic si a
unei statii de transfer complexa in comuna Mihalt.
Amplasament Galda de Jos – locatie aprobata prin Hotararea Consiliului Local Galda
de Jos nr. 29/29.05.2010 privind darea in administrare Consiliului Judetean Alba a
unui teren, proprietate publica a comunei Galda de Jos, in vederea amplasarii
obiectivului de investitii “Centru de management integrat al deseurilor in judetul Alba”
din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba”.
Selectarea amplasamentului potrivit pentru un depozit de deseuri este una dintre
deciziile cele mai importante din domeniul gestionarii deseurilor cu impact asupra
publicului. De aceea procedura de selectare trebuie sa fie transparenta si sa se
bazeze pe criterii tehnice, de mediu si financiare.
Amplasamentul de la Ohaba, a fost considerat de catre consultantii proiectului ca fiind
o alternativa defavorabila intrucat nu a indeplinit conditiile tehnice necesare.
Prin urmare, alternativele evaluate au fost: Alternativa 2- Amplasamentul Mihalt si
Alternativa 3 Amplasamentul Galda de Jos. Ambele alternative, respectiv locatii sunt
in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si au o suprafata suficienta
pentru realizarea acestui obiectiv de investitii.
In urma analizei alternativelor din punct de vedere tehnic, al protectiei mediului si a
costurilor, consultantii proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Alba” au decis ca Alternativa 3 este cea mai potrivita pentru judetul Alba.
Principalele argumente ale alegerii Alternativei 3 in defavoarea Alternativei 2 au fost
următoarele:
e)
f)

accesul rutier bun;
nivel ridicat de aprobare publică.

12.15 MĂSURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI

Factor/aspect de
mediu

Apa

Solul

Monitorizare
1. Indicatori de calitate a apei uzate epurate evacuate în Pârâul
Dăneţii care să permită evaluarea calităţii acesteia în raport cu
prevederile legale;
2. Modul de realizare a retelelor de canalizare si a staţiei de epurare
pentru apele uzate menajere şi tehnologice;
3. Modul de realizare a canalizării pluviale si preepurare a apei
pluviale înainte de evacuare in emisar;
1. Modul de realizare a prevederilor privind protecţia solului prin
depozitarea separată a solului fertil rezultat la decopertări şi
reutilizarea lui pentru straturile fertile de acoperire şi apoi înierbare;
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2.Modul de implementare a sistemului de colectare selectiva a tuturor
categoriilor de deseuri de pe amplasament;
1. Modul de respectarea a programului de întreţinere periodică a
cailor rutiere şi pietonale in vederea diminuării emisiilor de pulberi in
suspensie care sunt generate de traficul intens;
2. Indicatori de calitate a imisiilor pe amplasament care să permită
Aerul
evaluarea calităţii acesteia în raport cu prevederile legale;
3. Modul de respectare a programului privind constituirea perdelei
verzi destinate protecţiei faţă de emisiile de pulberi în perioada de
exploatare.
1. Modul de asigurare a barierei vegetale de protectie;
Zgomotul
2. Niveluri de zgomot în raport cu valorile limita.
3. Indicatori de calitate a apei uzate epurate evacuate în Pârâul
Dăneţii care să permită evaluarea calităţii acesteia în raport cu
Biodiversitatea prevederile legale;
4. Modul de refacere a suprafeţei depozitului, prin acoperirea cu un
strat de pământ fertil şi înierbarea acestuia.
Monitorizarea va fi efectuată de titularul PUZ, adică Consiliul Judeţean Alba.

ŞEF DE PROIECT
EXPERT EVALUATOR DE MEDIU
Dr. chim. Vasile ŞERBAN
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