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I.

Denumirea proiectului:

“Exploatare sisturi verzi perimetrul "COGEALAC", extravilanul Comunei Cogealac, in parcela
P 808/1, judetul Constanta.

II.

Titular:

S.C. COMCM SA CONSTANTA
Adresa: Loc. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144
J 13/613/1991, C.U.I. 1868287
Telefon/fax: 0241/617308
Persoana de contact: MARLENEANU ION

III. 1. Descrierea proiectului:
Conform statutului, S.C. COMCM SA Constanta are ca activitate secundara:
0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului,
cretei si ardeziei.
Necesitatea exploatarii rocilor metamorfice (sisturi verzi) a aparut drept urmare a cererii mari de pe
piata, in general a pietrei pentru constructii in zona Judetului Constanta si in special de agregate din materiale
legate si nelegate hidraulic, utilizate in constructii de drumuri, precum si de agregate de cariera pentru betoane.
Perimetrul de exploatare propus se situeaza la cca. 1 km nord de localitatea Palazu Mic,
in extravilanul comunei Cogealac, in parcela P 808/1, detinuta de S.C. COMCM SA in suprafata totala de
10.00 ha.
Suprafata totala detinuta de COMCM SA, (conform Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr.
27325 din data de 16.03.2016) pentru prezentul proiect este de 10.00 ha, iar conturul acesteia este dat de
urmatoarele coordonate STEREO '70 :

PARCELA P 808/1
Limite teren detinut
Inventar de coordonate : Stereo 70
Nr. pct.
Y
1
781592.257
2
781626.536
3
781653.771
4
781737.629
5
781712.291
6
781653.590
7
781645.737
8
781602.036
9
781589.745
10
781553.897
11
781566.529

x
335295.382
335306.803
335315.877
335351.748
335318.903
335255.634
335240.271
335194.180
335190.424
335157.990
335140.919
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12
781560.384
13
781482.541
14
781465.812
15
781440.889
16
781424.501
17
781394.115
18
781259.939
19
781243.893
20
781191.315
21
781119.959
22
781104.937
23
781060.895
24
781028.901
Suprafata totala = 100 000 mp

335113.948
335039.178
335010.499
334968.505
334944.265
334925.828
334767.754
334755.121
334750.000
334703.909
334709.030
334686.838
334767.133

Perimetrul studiat este incadrat in catregoria de folosinta - pasune, Parcela P 808/1.
Activitatea de extractie se va desfasura prin lucrari miniere de exploatare la zi, numai in cadrul unui
perimetru de exploatare delimitat prin coordonate si aprobat de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale
(ANRM), care conform Legii Minelor nr.85/2003, reprezinta “proiectia la suprafata a conturului partii din scoarta
terestra in interiorul careia, pe un interval de adancime determinat, se realizeaza lucrari de exploatare“ a
resurselor minerale cercetate si determinate ca resurse extractibile tehnic si economic.
Corelarea cu forma morfologica a terenului, cu posibilitatile de acces, proprietate teren, a condus la
stabilirea perimetrului de exploatare care are ca proiectie, o suprafata de 30 237 mp (3.00ha) la nivelul
terenului. Pe aceasta o vom denumi in continuare suprafata perimetrului de exploatare.
Coordonatele de delimitare ale Perimetrului de exploatare “COGEALAC” judet Constanta, preluate din fisa
perimetrului de exploatare (Sistem Stereo ’70), sunt:

Perimetrul de exploatare propus
Inventar de coordonate : Stereo '70
Nr. Pct.
X[m]
1
335 107
2
334 042
3
334 968
4
334 827
5
334 917
S = 30 237 mp

Y[m]
781 402
781 458
781 412
781 273
781 198

Resursele minerale pentru care se solicită Permisul de exploatare sunt reprezentate de roci
metamorfice - varietatea sisturi verzi, utilizate în domeniul construcţiilor, atât în stare brută cât şi după o
prelucrare primară.
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Scopul economic al activităţii miniere viitoare este obţinerea sorturilor de agregate: 8-16, 25/63
si >63, piatra sparta pentru comercializare.
Limita in adâncime a perimetrului de exploatare va fi cota + 14.00 m.
Activitatea de prelucrare, livrari, intretinere, logistica si social - administrativa se va desfasura in spatii
si dotari amplasate in zone specifice pe care le denumim incinta de prelucrare/tehnologica si incinta sociala si
administrativa, vor fi situate in afara perimetrului de exploatare.
Ca o activitate derivata/complementara se impune activitatea de haldare: Solul recuperat din
decopertarea resursei utile, va fi depozitat în depozitul temporar de sol, iar sterilul, in depozitul de steril, ambele
proiectate intr-o zona in care nu se vor executa lucrari de exploatare, cel de sol in nord est iar cel de steril in
partea vestica a perimetrului de exploatare propus, in apropierea instalatiei de prelucrare. Depozitarea are
caracter temporar pentru ca la incetarea activitatii este relocat pe vatra carierei ca strat suport pentru solul
vegetal pentru reconstructia ecologica a zonei.
In plansa grafica anexa, se prezinta perimetrul de exploatare cu modul de amplasare, forma,
obiectivele de suprafata, vecinatati, marcarea conturului, platforme organizare de santier, depozit de steril,
depozit de sol, incadrarea fata de proprietati, etc.

2. Descrierea principalelor faze ale activităţii propuse
2.1. Organizarea suprafetei/incinte si utilitati :
În perioada activităţii de exploatare, în amplasament se va constitui o zonă de organizare a activităţii
(constructii provizorii - tip container) care va asigura conditii de desfasurare a activitatii miniere si care va
cuprinde:
birou şef şantier şi personal tehnic;
grup social pentru muncitori, grupuri sanitare exterioare
o fosa séptica vidanjabila (10mc)
spaţiu de depozitare materiale, cantar,
post de prim ajutor şi salvare;
post pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
rezervor motorina si rezervor de apa industriala (5000 l)
Terenul ocupat cu aceste facilităţi cu caracter industrial şi administrativ-gospodăreşti, va ocupa o
2

suprafata de totala ST = 500 m si va fi situata la intrarea in cariera in afara perimetrului de exploatare.
Deasemenea in cariera va fi amenajata o platforma tehnologica cu instalatie de prelucrare mobila o
unitate de concasare si una de sortare) padocuri depozitare produse finite, suprafata propusa fiind de 1500mp.
Solul rezultat din decopertarea resursei utile, ca lucrare de pregatire a resursei utile pentru exploatare,
va fi depozitat în depozitul temporar de sol (platforma proiectata = 1000 mp) - in extremitatea nord estica a
perimetrului, iar sterilul in depozitul de steril (platforma proiectata = 1000 mp) in imediata vecinatate a instalatiei
de prelucrare, in partea vestica a perimetrului de exploatare propus sau ulterior, dupa incetarea activitatii va fi
depus in golurile de excavare pentru reconstructia ecologica a zonei.
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În zona perimetrului nu există reţea de alimentare cu apă potabila; pentru consum se va folosi apa
imbuteliata. Apa menajera si pentru situatii de urgenta va fi asigurata folosind un rezervor de apa de 5000 litri.

2.2. Amenajarea accesului în perimetrul de explorare/exploatare
Accesul la exploatare se va face prin racordare la drumul de exploatare existent (DE 817) situat la
limita sudica a parcelei detinute. Drumul de acces va face legatura intre drumul de exploatare si platforma
destinata organizarii de santier si platforma instalatiei de prelucrare, va avea o lungime de 120m si latime 8m.
Drumul va fi delimitat de santuri trapezoidale de 0,5m adancime, pentru scurgerea apelor pluviale.
In incinta, se vor constitui trasee de acces a autovehiculelor, aceste trasee modificandu-se periodic,
odata cu avansarea lucrarilor de exploatare de suprafata. Executarea si amenajarea drumurilor de acces din
incinta perimetrului se vor face in functie de necesitati pe faze de executie.
Din drumul de acces la organizarea de santier vor porni ramificatii spre zona de deschidere a resursei
utile si spre depozitele temporare de steril si sol. Latimea acestor drumuri se propune de 4m. Pe aceste drumuri
vor circula utilaje si pe doua sensuri autobasculante. Se vor face prin racordarea la drumul de exploatare prin
lucrari de largire, nivelare si compactare.
Lucrari periodice de reprofilare - nivelare, compactare - dupa caz se vor executa ori de cate ori va fi
necesar.

2.3. Lucrări miniere programate
a. Lucrari geologice de detaliu - nu sunt programate;
b. Deschiderea resursei utile se va realiza prin executia transeii de atac in zona sud-estica a
perimetrului de exploatare. Drumul de exploatare care asigura accesul la platforma instalatiei de prelucrare va fi
prelungit pana la zona de exploatare, respectiv cota +26.00m (pe o lungime de 120 m) pentru deschiderea
resursei resursei. Dezvoltarea (transeea de atac) va avea dimensiunile de 50x50m, de la curba de nivel de
27.00m. Se va ataca transeea de atac pe o latime de 50m, cu gauri de foreza cu h variabil, pana se ajunge la
0

h= 6m, respectand panta de max. 18-20 , dupa care se va mentine platforma orizontala catre nord.
Dupa epuizarea resursei pana la limita nordica a perimetrului minier, se vor continua in acelasi mod lucrarile de
deschidere pana la atingerea cotei de baza de +14.00m (cu avansarea lucrarilor catre vestul perimetrului de
exploatare). Reteaua de forare se va stabili prin monografia de lucru si va fi stabilita la fata locului de catre firma
ce executa aceste lucrari de specialitate. Rezultatul acestei operatiuni de forare-derocare trebuie sa asigure o
granulatie optima pentru mijloacele de excavatie precum si pastrarea treptei de lucru (fara pinteni).

c. Pregatirea resursei se va realiza in principal prin lucrari de descopertare.
Tot ca lucrari de pregatire se considera si amenajarea platformei superioare pentru inceperea
excavatiilor si accesul utilajelor la fronturile de lucru, care se vor programa pentru realizare, dupa finalizarea
lucrarilor de descopertare din sectorul respectiv.
Faza de descopertare a resursei va cuprinde: dislocarea păturii de sol prin următoarele două
procedee complementare:
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- mecanizat, cu ajutorul buldozerului, prin razuirea şi adunarea materialului dislocat în gramezi,
operatiune greu de executat avand in vedere morfologia terenului.
- manual, numai în zonele inaccesibile pentru utilaje şi atunci când rămân porţiuni de copertă izolate
după executarea mecanizată a lucrărilor.
Volumul de sol vegetal dislocat, va fi adunat în grămezi şi va fi încărcat cu încărcătorul frontal. Solul
vegetal rezultat va fi depozitat temporar urmand ca apoi dupa incetarea activitatii sa fie relocat in ampriza
carierei, in vederea reconstructie/resolificarii acesteia.
Luand in calcul o grosime medie a solului, de cca. 0,1m, de pe suprafata de 26 000 mp de pe care se
va extrage resursa utila si un grad de recuperare a acestuia de 75%, datorita frecventelor aflorimente de roca,
materialul estimat a fi recuperat va fi de 2 000 mc.
La stratul de sol vegetal se adauga zone depresionare cu umplutura loessoida ce se dezvolta intre
pachetele de gresii care afloreaza la suprafata ca niste creste. Grosimea acestor depozite variaza putand sa
creasca rapid de la cativa centimetri pana la 2m. Inlaturarea depozitelor loessoide si a stratului de roci alterate
ce afloreaza la suprafata se va realiza: mecanizat, cu ajutorul buldozerului prin razuirea si adunarea
materialului dislocat in gramezi, fiind apoi incarcat cu incarcatorul frontal si transportat la depozitul de steril.
Se estimeaza ca vor rezulta cca. 26 000 mc steril din decoperta (loess si sisturi alterate) la o grosime
medie a stratului de cca. 1m.

d. Extractia resursei utile se va realiza cu metoda de exploatare prin lucrari miniere la zi in cariera, in
trepte descendente, care se caracterizeaza prin extragerea substantei minerale utile pe toata lungimea treptei
de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia.
Fazele tehnologice principale ale extractiei rocii dupa descopertare, sunt: forare gauri de sonda,
incarcare exploziv in acestea, puscare si derocarea prin explozie a masivului de roca, selectionarea, incarcarea
3

cu incarcatoare frontale de 4,5m a materialului in instalatia de concasare sau/si cca 5% din extras industrial
“blocuri” direct la beneficiari fara prelucrare.
Din materialul derocat cca. 10% se va constitui ca deseu la extractie ramas dupa claubajul mecanic in
frontul de lucru, care nefiind valorificabil se va depozita temporar in depozitul de steril. Forarea găurilor de
sondă se va

realiza din partea superioară a frontului, cu o înclinare egală cu unghiul de taluz al treptei

respective, pentru a se obţine aceeaşi linie de minimă rezistenţă, pe toată lungimea găurii. Săparea găurilor se
va face cu foreză termică Atlas Copco.
Încărcarea cu explozivi a găurilor de puşcare se va face manual, utilizând ca exploziv de bază
amestecul AM1 (nitratul de amoniu+motorină) sau Rovex, iar ca exploziv de iniţiere, dinamita. Inţierea exploziei
se realizează cu fitil detonant (P12, P20) şi cu capse electrice milisecundă iar la supragabariţi cu capse
electrice instantanee.
e. Ca o activitate derivata/complementara se impune si activitatea de haldare/depozitare de steril din
descoperta, reprezentand atat o activitate tehnologica miniera dar si aceea prin care se depoziteaza si
gospodaresc deseurile miniere.
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In limitele perimetrului de exploatare propus activitatea de extractie a resursei utile se va desfasura pe
o perioada de cca. 5 ani. Estimarea s-a facut pe baza gradului de asigurare cu resurse, pana la cota +14.00m,
de 1 000 000 tone resursa utila, la o productivitate de cca. 200.000 tone/an la care se adauga o perioada
estimata de un an necesara finalizarii lucrarilor de reabilitare a suprafetelor afectate de excavatii.
Astfel, cantitatea de steril estimata a rezulta pe amplasament va fi de cca. 20 000 tone/an
reprezentate de sisturi alterate constituind pierderi de exploatare (10% din masa miniera derocata) se vor
depozita temporar, urmand ca la incetarea activitatii sa fie utilizat la reconstructia ecologica ca strat suport
pentru solul vegetal. Sterilul rezultat din prelucrare (cca 5 % din alimentarea instalatiei de prelucrare) va fi
utilizat la intretinerea drumurilor de cariera.
Depozitul temporar de sol va fi amplasat pe treapta superioara de decoperta, in nord vestul
perimetrului de exploatare urmand ca pe masura ce vor fi disponibilizate suprafete, acesta sa fie utilizat la
reconstructia ecologica a suprafetelor afectate de exploatare.
Pentru depozitul de sol s-au prevazut urmatoarele masuri de ordin constructiv:
- pentru asigurarea unei bune infratiri cu terenul se va brazda cu buldozerul partea superficiala de sol;
- se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului, prin santuri sapate in terenul de baza,cu
scurgere asigurata;
- se vor respecta: inaltimea, unghiul de taluz si celelalte elemente constructive, stabilite
- materialul se va compacta si nivela cu utilaje adecvate;
- prin lucrari specifice se vor intercepta, dirija si indeparta apele superficiale din depresiuni, gropi sau
alte acumulari de ape ce pot aparea, dupa precipitatii abundente, in cadrul depozitului
Deasemenea, pentru realizarea unei stabilitati mai bune a depozitului de sol s-au prevazut:
- nivelarea materialului depozitat cu buldozerul;
0

- realizarea unui unghi de taluz maxim de 25 ;
- inaltimea maxima a depozitului nu va depasi 5 m;
- la piciorul depozitului de sol se vor executa drenuri colectoare de preluare a apelor de siroire;
- pentru fixarea depozitelor de sol se vor efectua lucrari de plantare cu lastaris;

Depozitul temporar de steril: Sterilul rezultat pe amplasament va fi depozitat temporar in vestul
perimetrului de exploatare instituit, pe platforma prevazuta de 1000 mp. Caracterul temporar al depozitarii
sterilului este dat de faptul că acest material în timp va fi valorificat pentru amenajarea platformelor tehnologice
si a drumului de acces precum si la umplerea golurilor de excavare create in anii anteriori.
Ca masuri suplimentare pentru stabilitatea taluzului depozitului de steril, depozitarea materialului
se va realiza, astfel incat sa se asigure compactarea lui prin circulatia utilajelor de nivelare:
0

- unghiul de taluz al depozitului va fi de maxim 30 ;
- inaltimea depozitului de steril va fi hmax = 5,0 m;
- se vor realiza lucrări de biodrenare prin plantarea unor arbuşti specifici zonei
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Volumul de rocă sterilă ce va rezulta în urma exploatării cantităţii de rocă utilă preliminate va consta
din 10% din masa miniera derocata care constituie pierderi de exploatare. Sterilul rezultat din prelucrare va fi
utilizat in totalitate la intretinerea drumurilor si platformelor.

2.4. Descrierea principalelor faze ale activităţii de prelucrare – preparare
Prepararea minieră are scopul să realizeze sorturile granulare dorite, dar şi să corijeze tendinţa
naturală a rocii utile de a se sfărâma în fragmente cu aspect mai mult sau mai puţin aşchios, corijare asigurată
prin granulare în utilaje adecvate. Prelucrarea rocii se va realiza pe platforma amenajata in acest sens in
imediata apropiere a perimetrului de exploatare propus.
Fluxul tehnologic necesar pentru realizarea producţiei finite – amplasat integral în cadrul Incintei
de prelucrare va cuprinde o staţie mobila de concasare si sortare volumetrică a materialului brut derocat din
carieră, agregatele minerale fiind obţinute la granulometrii dependente de sorturile de material finit care se
doresc a fi obţinute, funcţie de cerinţele pieţei. Produsul finit ce poate fi obţinut în urma procesului de prelucrare
va consta aşadar din sorturi de piatră spartă, clasele de granulometrie obţinute în urma acestui proces fiind
0/4,4/8, 8/16, 16/25, 0/63, 25/63 si >63.
Sorturile menţionat vor fi stocate în depozite tip platformă deschise, cu pereti despartitori din
elemente prefabricate, amplasate în cadrul Incintei de prelucrare, de unde vor fi încărcate pentru livrare în
mijloace auto cu ajutorul unui autoîncărcător frontal. În urma fluxului de prelucrare va rezulta acel material
deseu/steril ce va fi depozitat temporar, urmand a fi valorificat la intretinerea drumurilor.

3. Dotari cu utilaje si echipamente :
Pentru desfăşurarea activităţii de exploatare şi prelucrare a resurselor minerale, de sisturi verzi,
unitatea va dispune de următoarele mijloace tehnice şi utilitare: utilaje pentru exploatare şi transport (excavator
3

3

cu cupă de 1,2 m , autobasculante cu capacitatea de 20-27 t, incarcator frontal de 4.5 m , autocisternă), utilaj
de prelucrare – preparare (statie mobila de concasare – sortare volumetrică), utilităţi (electrogenerator,
electrocompresor mobil, platforme tehnologice, construcţie uşoară pentru birouri, vestiare şi punct de prim
ajutor, cabină poartă, cabină pod basculă, punct P.S.I. dotat cu scule şi stingător de incendiu cu spumă,
rezervor motorina, rezervor apa industriala).

4. Caracteristicile impactului potential
Activitatea pe amplasamentul analizat va consta din exploatarea sisturilor verzi. Impactul negativ
major al activitatii este dat de lucrarile de excavatii din cariera si operatiile legate de aceasta.
Acest impact, cu implicatii in principal asupra solului si subsolului, este inevitabil avindu-se in vedere
specificul activitatii la exploatarea resurselor de substante minerale utile.
Activitatea desfasurata in obiectivul minier „COGEALAC” nu va conduce la poluarea excesiva a
mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu, aer, vegetatie si peisaj, nivelul de zgomot si intensitatea
vibratiilor, reducandu-se la perimetrul carierei si depozitelor de steril/sol.
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Nu exista posibilitatea ca sanatatea si confortul locuitorilor din localitatile invecinate sa fie afectate,
dimpotriva activitatea creeaza noi locuri de munca intr-o zona cu mari necesitati din acest punct de vedere.

4.1. Solul:
Impactul activităţilor de exploatare asupra solului şi subsolului va fi unul negativ semnificativ - efectul
principal rezultat în urma activităţii de exploatare îl constituie însăşi activitatea de extracţie în urma căreia
pătura de sol vegetal va fi îndepărtată de pe suprafaţa carierei şi se va schimba aspectul morfologic al zonei
prin excavaţii. In momentul de fata terenul are destinatia de pasune.
Masurile preventive si de refacere a mediului ce vor fi luate, sunt de realizare de depozite speciale de
sol vegetal din care sa se preia cantitatile necesare pentru refacerea terenului si executarea de lucrari de
protectie si conservare in timp a depozitelor de sol vegetal pentru folosire eficienta la nevoie, precum si plantare
de arbusti specifici zonei pentru stabilizarea materialului depozitat.

4.2. Resursele de apa:
a) Apele subterane
Apele subterane constituie rezerve limitate, deoarece structurile geologice mai vechi sunt slab
permeabile pentru apele de infiltraţie. Din această cauză, precum şi datorită pronunţatului caracter de ariditate a
climei, cantităţile de apă infiltrate în sol sunt destul de reduse. Pe versanţii văilor, la baza depozitelor de pantă
mai permeabile, apele freatice sunt aproape de suprafaţă şi mai abundente, fiind drenate de pe interfluvii.
b) Apele de suprafaţă.
Zona geografică aferentă perimetrului de exploatare propus “COGEALAC” este lipsită de cursuri
permanente de apă, cu excepţia vaii Casimcea, situata la 420 m vest de perimetrul analizat. În perimetru de
exploatare propus prezenţa apei se înregistrează doar sporadic, în perioadele cu precipitaţii abundente şi în
timpul topirii zăpezilor.
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă în timpul activităţii se va rezuma la utilizarea apei în scopuri
igienico-sanitare de către muncitorii ce deservesc activitatea în zona obiectivului minier. Apa va fi folosită numai
pentru spălarea mâinilor nu şi a corpului.
Procesul tehnologic de concasare este unul în mediu uscat şi deci nu rezultă ape uzate industriale.
Apele pluviale care spală versanţii carierei nu sunt ape poluate şi nici poluante.
Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor este reprezentată de scurgerile accidentale de
combustibili sau lubrifianţi de la utilajele din fluxul de exploatare, procesare şi transport. Pentru reducerea
riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi
specificaţiilor tehnice la societăţi specializate din oraşul Constanţa, iar alimentarea cu combustibil se va face
numai în zone special amenajate acestui scop.
Exploatarea de sisturi verzi din perimetrul “COGEALAC” nu va avea efecte asupra apelor de
suprafaţă şi se estimează că nu va determina o poluare a acviferelor subterane din zonă.
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În cadrul activităţii de exploatare din perimetru pot apare următoarele tipuri de sisteme apoase
nepoluante pentru mediul înconjurător:
a)

apele de mină (lucrări miniere de exploatare la zi – carieră) – rezultate la contactul apelor

pluviale şi de infiltraţie cu suprafaţa rocilor din lucrările miniere la zi, care datorită compoziţiei mineralogice şi
chimice a acestora, este inertă din punct de vedere biochimic.
b)

exfiltraţii din diferite sisteme de stocare şi depozitare a solului şi rocilor utile – rezultate la

contactul apelor pluviale cu aceste materiale şi care datorită compoziţiei mineralogice şi chimice a acestora,
sunt inerte din punct de vedere biochimic.

4.3. Clima si calitatea aerului :
Zona din care face parte perimetrul "Cogealac" solicitat prin Permisul de exploatare se încadrează în
sectorul cu clima continentală de stepă cu caracter de câmpie, categoria agroclimatică I - "caldă şi secetoasă",
caracterizată prin veri fierbinţi cu precipitaţii slabe şi prin ierni nu prea reci.
2

Radiaţia solară globală are valori de 125 – 135 kcal/cm - an, durata de strălucire a soarelui fiind de
2200 - 2400 ore.
Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează, în semestrul cald, prin predominarea advecţiilor
lente de aer temperat oceanic din est, care ajunge încălzit şi relativ uscat, iar în semestrul rece, prin advecţia
din nord-est a maselor de aer cu caracteristici termice de aer arctic-continental şi prin advecţia din sud-vest a
aerului mediteranean, cald şi umed.
Temperatura aerului - media anuală a temperaturii aerului oscilează în jurul valorii de 11° C.
Temperatura aerului în luna iulie prezintă o medie de 22,9°C. Media lunii ianuarie coboară până la - 1,8°C.
Sezonul cald are 100 -120 zile, cu temperaturi între 20 - 25°C şi 40 - 60 de zile tropicale, cu temperaturi mai
mari de 25°C. Numarul zilelor de inghet variaza intre 84 si 100 zile.
Precipitaţiile atmosferice au o distribuţie calendaristică diferenţiată: cantităţile medii anuale
înregistrază valori reduse de 400 mm; cantităţile medii lunare cele mai mari cad în iulie (52,5 mm), iar cantităţile
medii cele mai mici se înregistrează în luna martie (23,5 mm). Majoritatea precipitaţiilor cad în semestrul cald,
aversele fiind frecvente.
Vânturile sunt puternic influenţate de relief atât în privinţa direcţiei, cât şi a vitezei. Vânturile
dominante sunt: N - V; N si NE, cu o viteza medie intre 7,5 si 15,2 m/s, uneori mult mai mari
Frecvenţele medii anuale înregistrate în sectorul Palazu Mic pun în evidenţă predominarea vânturilor
din NE (17%), urmate de cele din N (14 %) şi NV (12-14%). Frecvenţa medie anuală a calmului este de 42,4 %.
Calitatea aerului in zona:
Cel mai apropiat punct de urmarire a calitatii aerului se afla in localitatea Constanta la cca. 40 km de
amplasamentul obiectivului. Calitatea aerului in zona este buna in prezent, sursele industriale fixe din zona
avand o activitate foarte redusa.
Ca urmare a tehnologiei de derocare care va fi utilizata in perimetrul ”COGEALAC” si a fluxului
proiectat de incarcare si transport a masei miniere rezultate din exploatare, calitatea aerului va fi afectata prin
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degajarea in atmosfera a gazelor de la exploziile de derocare, a noxelor degajate de arderea motorinei la
motoarele utilajelor din perimetru sau a antrenarii prafului la circulatia mijloacelor de transport.
Efectele generate de tehnologia de exploatare care va fi aplicata vor determina insa o poluare limitata
si de scurta durata, aceste efecte urmand a fi resimtite in limita perimetrului de exploatare si in imediata
apropiere a acestuia, neexistand un impact semnificativ asupra climei si calitatii aerului.

4.4. Elemente de ecologie acvatica si terestra :
Zona geografică a extravilanului comunei, unde se vor desfăşura lucrările de exploatare a resursei de
roci utile, precum şi a activităţilor conexe, este lipsită de fond forestier, perimetrul de exploatare fiind situat într-o
zonă de terenuri arabile si pasune.
Categoria de folosinţă a terenului adiacent perimetrului este păsune. Această zonă este caracterizată
prin existenţa solurilor cu fertilitate scăzută, sisturile verzi aflorand frecvent la suprafata, nefiind cultivate cereale
şi plante tehnice în aria de influenţă a lucrărilor de exploatare.
Suprafaţa de teren din perimetrul de exploatare este acoperită in proportie de 75% cu sol vegetal, pe
care creşte o vegetaţie spontană, tipică pentru regiunile uscate, uneori roca aflorand la suprafata.
Posibilitatile de perturbare a animalelor salbatice din arealul limitrof constau in zgomotul produs de
exploziile de derocare, de la instalatia de concasare si de la motoarele utilajelor, zgomot care, datorita
particularitatilor terenului si a desfasurarii activitatii in general in vatra carierei (sub nivelul solului) devine
nesemnificativ la o distanta de 300 m.
Din estimarile facute in studii seismometrice realizate de S.C.INSEMEX S.A. Petrosani pentru alte
lucrari similare, se apreciaza ca la limita perimetrului minier instituit, zgomotul produs de exploziile de derocare
va fi de mica intensitate si cu o durata foarte scurta si nu va crea disconfort pronuntat animalelor salbatice.
In concluzie, efectul asupra faunei se estimeaza a fi minor si limitat .
Obiectivul este situat in afara arealului cu elemente de fauna acvatica.

4.5. Asezarile umane si alte obiective de interes public :
Cele mai apropiate localitati si distantele fata de perimetrul studiat sunt urmatoarele:
- Palazu Mic ..............................................1000m
- Gura Dobrogei .........................................2000m
- Piatra .......................................................4000m

Distanţele dintre localităţi sunt relativ mari, iar aşezările izolate lipsesc.
Deşi zgomotul produs de utilajele şi maşinile miniere în lucru, în general, constituie un puternic factor
perturbator al mediului înconjurător, în cazul exploatării miniere din perimetrul “Cogealac” nu va avea impact
negativ asupra zonei adiacente de influenţă, întrucât limita de nord a intravilanului localităţii Palazu Mic se află
la o distanţă de cca. 1 km faţă de amplasamentele de lucru din perimetru, iar în acest interval al razei de
influenţă nu se află nici un alt obiectiv de protecţie, care să necesite păstrarea unei atmosfere de linişte.
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Se estimează că, utilajele şi maşinile miniere alocate pentru carieră vor produce în imediata apropiere
a sursei de noxă un nivel acustic echivalent continuu al zgomotului de 105 dB(A), nivel al intensităţii sonore
care la distanţa de1 km faţă de intravilanul localităţii Palazu Mic este foarte mic.
Totuşi pentru verificarea estimărilor preliminare privind nivelul poluării sonore în perioada de după
punerea în exploatare a resursei de roci utile, se impune efectuarea periodică a măsurătorilor sonometrice.
În funcţie de mărimea zgomotului măsurat, se vor adopta măsuri şi dotări specifice pentru reducerea
eventualului disconfort creat de depăşirea nivelului admis de normele în vigoare al noxei acustice.
Dacă măsurătorile efectuate în zonă vor indica depăşirea nivelului reper al zgomotului de 65 dB(A), în
acest caz se vor interpune în calea undelor sonore bariere de ecranare a zgomotului, confecţionate din
materiale fonoabsorbante, sau se vor construi diguri de pământ în jurul utilajelor staţionare şi semistaţionare.
Zgomotul generat de exploziile de derocare se va resimţi cu o intensitate mare, pe un interval scurt de
timp, sub 1 sec, în imediata apropiere a carierei şi se estimează că va fi practic nul la limita localităţii cea mai
apropiată. Activitatea de derocare cu explozivi în perimetrul “Cogealac” va avea efecte negative limitate asupra
aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public avându-se în vedere că:
-

distanţa până la cele mai apropiate aşezări umane din localitatea Palazu Mic, este de cca.

1 km, distanţă la care efectele seismice nu vor avea un impact negativ;
-

asupra zonei limitrofe exploatarea minieră nu va avea o influenţă directă, un impact negativ

redus ca intensitate fiind posibil numai asupra animalelor sălbatice, impact generat de zgomotul produs de
exploziile de derocare;
Prin adoptarea unor tehnici de împuşcare, la care se vor utiliza cele mai noi tipuri de materii explozive
şi mijloace de iniţiere, influenţa negativă a efectelor exploziilor manifestată prin vibraţia aerului, va fi practic
eliminată. Pentru micşorarea intensităţii de vibrare a aerului, produsă de mişcarea terenului afectat de unda
detonantă, încărcăturile explozive din reţeaua de găuri vor fi fracţionate pe trepte de întârziere, de ordinul
milisecundelor.
Comparând valoarea reieşită din calculele de prognoze efectuate, pentru determinarea vitezei
oscilaţiilor particulelor solului cu scara intensităţii seismice a vibraţiilor produse de explozii, exprimate în grade
MSK – 64, în condiţiile de exploatare din carieră, se poate concluziona că, lucrările de împuşcare realizate vor
provoca vibraţii cu mult sub limita percepţiei umane şi care vor fi înregistrate numai de instrumente (limita dată
de scara intensităţilor seismice < 2 mm/s). Deci prin metoda de împuşcare aplicată în carieră, zgomotul şi
vibraţiile vor fi la nivele aproape imperceptibile.
Pe tot parcursul exploatării va fi monitorizat modul de derocare, respectându-se proiectele de
puşcare, astfel încât nivelul zgomotului şi a undei seismice rezultate în urma puşcărilor să se încadreze în
limitele admise.
Activitatea desfasurata in cadrul perimetrului nu va modifica in nici un fel valoarea fondului natural de
radiatii.
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V. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
1. Protectia calitatii apelor
Tehnologia de exploatare care va fi aplicata la obiectivul minier “Cogealac” nu necesita utilizarea
apei in procesul de productie. Pentru reducerea poluarii atmosferice prin emisii de suspensii solide, apa
industriala va fi folosita pentru umectarea drumurilor tehnologice, a fronturilor de lucru ale carierei si a instalatiei
de concasare.
Pentru consumul de apa potabila al personalului muncitor, societatea va asigura aprovizionarea cu
apa minerala imbuteliata conform normativelor in vigoare.
Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-o fosa septica vidanjabila impermebilizata,
In prima etapa obiectivul va fi dotat cu toalete ecologice, amplasate la organizarea de santier.
Apele pluviale colectate din zona administrativa vor fi preepurate intr-un decantor care are si functie
de separator de produse petroliere.
In aceste conditii o sursa potentiala de poluare a acviferelor este reprezentata de scurgerile
accidentale de combustibili si lubrifianti de la utilajele din fluxul de exploatare, prelucrare si transport.
Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic
conform graficelor si specificatiilor tehnice la societati specializate din orasul Constanta, iar alimentarea cu
combustibil se va face numai in zone special amenajate acestui scop.
Prin masurile luate consideram ca se vor respecta concentratiile si debitele masice de poluanti admise
la evacuarea in mediu, respectiv N.T.P.A nr.002/2002,republicata in 2005, pentru apele evacuate in fosa
septica vidanjabila impereabilizata si a apei pluviale.

2. Protecţia aerului :
Asupra compozitiei aerului atmosferic, exploatarea si procesarea masei miniere se manifesta prin
emanatii de pulberi si de gaze nocive produse de utilajele tehnologice de extractie si prelucrare, de transport
sau rezultate in urma lucrarilor de impuscare in cariera.
Sursele posibile de poluare a aerului in cazul exploatarii la zi din perimetrul de exploatare sunt:
a. Gazele toxice emanate in atmosfera darorita functionarii motoarelor cu ardere interna si masinilor
miniere din cariera.

Functionarea in regim stationar si cel mobil a principalelor utilaje miniere si masini

consumatoare de combustibil lichid (motorina), se concentreaza pe un perimetru de lucru de 3,00 ha.
Principalele produse de ardere ale motoarelor Diesel sunt :bioxidul de sulf (SO2), bioxidul de catbon
(CO2) si oxizii de azot (exprimati in echivaentul NO2). Comparind valorile concentratiilor maxim admise (CMA)
in puncte conventionale de observatie aflate la distanta minima de 1000 m (Anexa 14 Norme Generale de
Protectie a Muncii), masurate spre exterior de la conturul perimetrului, cu valorile prognozate ale gazelor
reziduale de ardere rezultate in urma functionarii utilajelor si masinilor echipate cu motoare Diesel, prognozate
pe modelul difuziei, se poate constata ca, mediul inconjurator nu va fi afectat din acest punct de vedere, emisiile
de noxe (reprezentate prin oxizi ai sulfului si azotului, bioxidul si oxidul de carbon) avind nivele ale
concentratiilor nesemnificative.
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b. Gazele toxice emanate in atmosfera rezultate in urma exploziilor in cariera.
Concentratiile de gaze toxice rezultate in urma reactiilor chimice violente dintre elementele
componente ale materiilor explozive, in timpul puscarii gaurilor de mina si sonda, sunt foarte reduse dupa
parcurgerea unui anumit interval de timp de la declansarea exploziei.
Detonarea unei cantitati date de incarcaturi explozive, la o repriza, provoaca degajarea in aerul
atmosferic a acestor cantitati mici de gaze toxice (oxizi de azot si monoxid de carbon), ce se disipeaza la scurt
timp, in asa masura, incit concentratia devine insignifianta, practic nula.
Gazele toxice rezultate in urma detonarii incarcaturilor explozive sunt emisii instantanee de agenti
poluanti, ale caror evaluare, privind riscul potential de contaminare a mediului ambiant este destul de
laborioasa, intrucit trebuie avut in vedere in permanenta o serie de factori variabili cum sunt: coordonatele
spatiale ale locului unde are loc fenomenul de emisie, factorii meteorologici, caracteristicile de rugozitate ale
solului in zona inconjuratoare locului de emisie, etc.
Utilizind modelul de simulare a dispersiei gazelor toxice de la momentul declansarii exploziei, se
poate stabili ca nivelul concentratiilor acestor gaze descreste rapid, pina sub valoarea concentratiei maxime
admisa (CMA) de Normele Generale de Protectie a Muncii, in asa fel incit, la distanta de 200m, aceste valori
devin total neglijabile, cu atit mai mult in dreptul intravilanului localitatii Palazu Mic , situat la 1,2 km de cariera,
aceste valori scad practic la nivelul 0.
c. Pulberile rezultate din procesul de perforare – forare a gaurilor de mina precum si de la transportul
rutier si procesarea granulometrica a rocii utile. Roca in care se va efectua perforarea si forarea gaurilor, este
formata dintr-o alternanta sisturi verzi cu intercalatii de loess la partea superioara.
In urma estimarilor efectuate se poate constata ca aceste valori ale concentratiilor pulberilor sunt cu
mult sub limita maxima admisa de norme (CMA), stabilita, cu efecte total neglijabile asupra mediului
inconjurator.
In privinta prafului si pulberilor rezultate din circulatia mijloacelor de transport si instalatia de prelucrare,
precizam urmatoarele:
- debitul masic de pulberi emise este mai mic decit prevederile Ordinului M.A.P.P.M nr.462/93
3

(0.5g/h), iar emisiile se incadreaza in prevederile STAS 12574/87 (0.5g/m );
- emisiile de pulberi in traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate, pentru transportul masei
3

miniere sunt estimate la 0.1 mg/m si din fluxul de procesare granulometrica sunt sub limita admisa de STAS
12574/87.
Pentru diminuarea impactului propunem urmatoarele:
- deoarece concentratiile de gaze toxice rezultate in urma detonarii incarcaturilor explozive vor fi
practic la nivel 0, nu se jusifica adoptarea nici unei masuri de protectie a aerului impotriva acestei noxe, idem si
pentru gaze toxice emanate de masini.
- desi nu sunt concentratii periculoase la perforarea gaurilor, se recomanda folosirea dispozitivelor de
umectare;
- umezirea si stropirea periodica a platformelor si drumurilor de acces cu ajutorul unui autostropitor;
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3. Protecţia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Zgomotul generat de exploziile de derocare se va resimti cu o intensitate mare, pe un interval scurt de
timp, sub 1 sec, in imediata apropiere a carierei si la limita perimetrului minier se estimeaza ca va fi de
intensitate foarte redusa, iar pe raza comunei Cogealac si satul Palazu Mic nu se va resimti deloc.
Zgomotul produs de catre utilajele in functiune si de mijloacele de transport, nu produce un impact
semnificativ asupra mediului sau pentru sanatatea si confortul asezarilor omenesti din localitatea Palazu Mic.
Nivelul de zgomot la limita carierei si incintei tehnologice se va incadra in prevederile STAS 10009/88,
valoarea maxima admisa fiind de 65dB (A).

4. Protecţia impotriva radiatiilor:
La obiectivul minier “Cogealac” nu se utilizeaza material radioactiv, nivelul de radiatii fiind cel natural.

5. Protecţia solului si subsolului:
Asa cum am mai precizat, impactul activităţilor de exploatare asupra solului şi subsolului va fi unul
negativ semnificativ - efectul principal rezultat în urma activităţii de exploatare îl constituie însăşi activitatea de
extracţie în urma căreia pătura de sol vegetal va fi îndepărtată de pe suprafaţa carierei şi prin excavare si
depozitare in special, se va schimba aspectul morfologic al zonei prin excavaţii.
Sursele de poluanti pentru sol si subsol in urma desfasurarii activitatii, sunt in principal urmatoarele:
- indepartarea solului de pe suprafata amplasamentelor cu lucrari miniere si complementare.
- scurgerile accidentale de combustibil si lubrifianti la alimentarea utilajelor
- deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate, etc);
Pentru protectia solului si subsolului se vor lua urmatoarele masuri:
- Solul indepartat de pe suprafata amplasamentelor se va decapa, selecta si depozita in depozitul
temporar de sol din care sa se preia cantitatile necesare pentru refacerea terenulul si executarea de lucrari de
protectie si conservare in timp;
- Pentru limitarea poluarii accidentale si indepartarea riscurilor, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor
face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la societăţi specializate din oraşul Constanţa, iar
alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;
- Platformele din incinta se vor mentine curate, in special rigolele perimetrale in vederea colectarii
apelor pluviale;
- Canalele si rigolele de protectie si colectare ape pluviale la depozite de steril si drumuri tehnologice
se vor intretine in permanenta conform prevederilor din documentatie;
- Deseurile (altele decat cele miniere) rezultate din activitate vor fi colectate si transportate in afara
perimetrului la locurile amenajate in acest scop.
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6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:
In ceea ce priveste protectia ecosistemelor terestre nu sunt probleme de poluare prin existenta si
dezvoltarea exploatarii, ocrotirea vegetatiei si a faunei terestre urmand a fi realizata prin aplicarea planurilor de
reconstructie ecologica. Detalii privind biodiversitatea din zona si impactul proiectului asupra elementelor de
flora si fauna sunt furnizate in capitolul 10. Obiectivul este situat in afara arealului cu elemente de fauna
acvatica.

7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
In zona obiectivului minier “Cogealac” nu exista asezari umane care sa necesite protejarea de
efectele negative ale activitatii. Cea mai apropiata localitate este Palazu Mic, situata la cca. 1 km sud de
amplasamentul obiectivului minier. Celelalte localitati sunt situate la distante relativ mari de cca.2-4 Km
(Gura Dobrogei, Piatra)
Pentru reducerea efectelor negative, reduse ca intensitate, care pot fi resimtite la limita perimetrului
minier, se vor lua urmatoarele masuri :
- exploziile de derocare vor fi programate la intervale rare de timp, utilizindu-se tehnologia Nonel si
cantitati reduse de exploziv intr-o repriza de puscare;
- la inceputul activitatii se vor face masuratori seismice si a nivelului de zgomot la limita perimetrului
minier pentru stabilirea solutiei optime de puscare;
- pe intreaga perioada de activitate societatea va intretine drumurile de acces.
- va fi implementat un sistem de monitorizare a factorilor de mediu (aer, apa sol) pentru stabilirea
efectelor exploatarii si adoptarea masurilor necesare pentru diminuarea impactului.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
8.1. Tipul deşeurilor şi caracteristicile fizice şi chimice ale acestora
Conform catalogului european de deseuri si HG 856/2002 se identifica urmatoarele tipuri de deseuri in
activitatea miniera:
01.01 Deseuri rezultate de la exploatarea miniera si a carierelor si de la tratarea mineralelor
01 01 Deseuri de la excavarea minereurilor
01 01 02 Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere:
- steril provenit din descoperta treptei I de exploatare format din sol vegetal, loess, sisturi alterate)
- steril rezultat prin claubare mecanica, dupa excavarea sisturilor derocate, format din sisturi alterate,
constituind "pierderi" de exploatare (extractie)
01.04. Deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere
- deseuri din pietris si roci sparte - cod. 01.04.08. - deseu rezultat in urma prelucrarii prin concasare sortare a rocii in instalatia de prelucrare
Deseurile rezultate din activitatea de decopertare si exploatare sunt reprezentate prin solul vegetal si
volumul de roci sterile rezultate din decopertarea resursei (depozite loessoide cu fragmente si blocuri de sisturi
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verzi) la care se adauga materialul rezultat prin pierderi la exploatare (roci alterate si fragmente marunte de
sisturi verzi) si prelucrare (split marunt nevalorificabil).
La o productivitate de 200 000 tone/an cantitatea de steril estimata a rezulta pe amplasament va fi de
20 000 tone constituind pierderi la exploatare (10% din masa miniera derocata) si de cca. 9000 tone constituind
pierderi de prelucrare (5% din alimentarea instalatiilor de prelucrare). La acestea se vor adauga cca. 26 000mc
roci loessoide si sisturi alterate.

8.2. Colectarea şi depozitarea deşeurilor miniere
Pe baza analizei facute cu specialistii societatii si tinand cont de cerintele si modul de valorificare a
deseurilor, se iau in considerare urmatoarele:
- solul valorificabil se va depozita separat pentru a fi folosit la refacerea suprafetelor exploatate roca sterila (loess, sisturi alterate) se va depozita temporar in depozitul de steril, urmand ca la incetarea
activitatii sa fie relocat pe vatra carierei ca strat suport pentru solul vegetal (in vederea ecologizarii)
- deseul de la prelucrare se va depozita intr-un depozit temporar, urmand a fi valorificat ulterior.
Valorificarea presupune: folosire interna la intretinere drumuri tehnologice sau vanzare ca material
de impanare la diverse drumuri si platforme in exterior.

8.3. Colectarea şi depozitarea altor deseuri
Deşeurile industriale (altele decât cele miniere) vor fi colectate în containere pe sorturi funcţie de
natura acestora, apoi transportate auto la centrele de colectare special amenajate.
Deşeurile menajere vor fi depozitate separat pe un amplasament special amenajat de unde, periodic,
vor fi transportate la gropile de gunoi special amenajate din zonă, în baza contractelor cu firme autorizate în
acest scop.
Reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice cu societăţi
autorizate din oraşul Constanţa, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate
acestui scop.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Singurele produse toxice care vor fi manipulate în cariera sunt produsele petroliere necesare pentru
funcţionarea utilajelor terasiere şi a excavatoarelor. La alimentare, sub rezervorul utilajelor se va întinde o folie
din material plastic. Acest lucru se realizeaza in incinta organizarii de santier. Investitia va avea in dotare si
materiale absorbante pentru interventia rapida in cazul unor evenimente.
Alte substanţe periculoase care sunt necesare în fluxul tehnologic de exploatare sunt explozivii
industriali utilizaţi la exploziile de derocare. Pentru operaţiunile de derocare, S.C.COMCM SA va contracta
societăţi comerciale specializate şi autorizate pentru transportul, manipularea şi utilizarea explozivilor, conform
“Normelor de tehnica şi securitatea muncii privind transportul, depozitarea şi folosirea materialelor explozive”.
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V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: Programul de monitorizare de mediu va fi mentinut si
actualizat pe toata durata exploatarii si va cuprinde 3 etape:
-

monitorizarea in faza de preproductie;

-

monitorizarea in faza operationala;

-

monitorizarea in faza de inchidere si post-inchidere.

Monitorizarea in faza de preproductie
Monitorizarea activitatilor in faza premergatoare exploatarii include activitati de inspectie de mediu si
colectarea analizelor datelor aferente acestei faze. Astfel, vor fi definite conditiile initiale, utilizarea unor tehnici
manageriale adecvate, conformarea cu practicile de constructie aprobate si existenta unor masuri de diminuare
a efectelor negative.
Monitorizarea in faza operationala
Programul fazei operationale include monitorizarea aerului, a zgomotului si vibratiilor astfel incat sa
se poata estima impactul potential aupra mediului datorat activitatilor de extractie si prelucrare (masuratori:
sonometrie, pulberi sedimentabili, pulberi in suspensie)
Deasemenea, vor fi efectuate inspectii regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a
supraveghea si constata starea fizica a lucrarilor de suprafata din cariera (trepte si berme de lucru, transport si
siguranta si taluzele treptei in lucru, starea vetrei carierei, starea santurilor de garda si a canalelor colectoare,
precum si a drumurilor de acces, etc.), pentru depistarea din timp si luarea masurilor de prevenire si refacere, in
cazul aparitiei de fisuri, ravene, alunecari si surpari ale terenului.
Vor fi inspectate zonele adiacente carierei pentru observarea si luarea din timp de masuri pentru
evitarea activarii si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie
de noi fisuri. In etapele viitoare de dezvoltare a carierei, in anumite perioade, lucrarile de monitorizare aferente
fazelor operationale si de inchidere se vor suprapune. Astfel pentru o parte din lucrarile miniere din cariera, cu
activitate tehnologica incheiata prin epuizarea resurselor (trepte, berme si taluzuri definitive) suprafete de teren
pe care s-au incheiat activitatile miniere proiectate initial, drumuri de acces care vor fi supuse reconstructiei
ecologica, se vor aplica masurile de monitorizare din faza de inchidere si post-inchidere.
Avand in vedere ca perimetrul de exploatare se afla in Aria protejata de interes comunitar
ROSPA 0019 Cheile Dobrogei si ROSCI 0215 Recifii Jurasici Cheia, se impun masuri de protectie si
conservare a habitatelor pentru care a fost declarat situl.
Monitorizarea biodiversitatii se va realiza de catre persoane specializate, atestate conform
prevederilor legale, iar Planul monitorizarii se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta conform
solicitarii.
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Monitorizarea in faza de inchidere si post-inchidere
Programul de urmarire a lucrarilor realizate pentru protectia si refacerea factorilor de mediu, va incepe
sa se deruleze dupa inchiderea exploatarii, va fi efectuata de catre personal specializat si se refera la:
a)

monitorizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate (berme definitive, taluzuri de

lunga durata);
b)

monitorizarea depunerii de sol si vegetatie dupa refacere (suprafete pe care s-a efectuat

resolificare, calitatea vegetatie);
•

Va fi realizata monitorizarea stabilitatii fizice a lucrarilor realizate (alunecari, ravene):

- stabilitatea suprafetei amenajate, stabilitatatea taluzelor definitive, starea drumurilor de acces
- se vor preciza contururile taluzelor definitive la marginea carierei,
- in cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua masuri de stabilizare
•

Monitorizarea depunerii de sol si a cresterii plantelor de pe suprafetele recultivate va consta

in urmariri vizuale si masuratori specifice privind densitatea vegetatiei, analizarea starii de vegetatie.
Vor fi identificate zonele in care nu s-a efectuat resolificarea si cele cu deficit de vegetatie, pentru a se
efectua lucrari de reinsamantari de ierburi perene .
Datele obtinute din activitatile specifice de monitorizare vor fi introduse intr-o baza de date, care va fi
utilizata ca instrument de management in sprijinul planificarii si efectuarii la timp a activitatilor de monitorizare
solicitate si a identificarii din timp a oricaror tendinte negative, in scopul anihilarii sau atenuarii acestora.
Avand in vedere impactul pesagistic negativ al excavatiilor din cariera si tinandu-se cont de cantitatea
relativ mica, de steril ce va putea fi folosit la rambleierea acestora, se recomanda ca aceste suprafete sa fie
nivelate, pentru a fi aduse, pe cat posibil, la aceeasi cota (vatra carierei, bermele finale) iar suprafetele
reabilitate sa fie inierbate cu ierburi perene.
0

Pantele relative abrupte (pana la 60 ), corespunzatoare taluzelor finale ale carierei, vor fi stabilizate
prin lucrari specifice, acoperite cu sol si loess la partea inferioara si fixate cu vegetatie ierboasa.
Varianta respectiva permite articularea cadrului peisagistic antropizat in peisajul general al zonei. In
general, drumurile de acces de pe amplasament vor fi pastrate in primii ani de dupa inchidere, pentru a permite
accesul in zonele de lucru supuse operatiunilor de reabilitare.
Utilizarea drumurilor de acces pentru activitati legate de inchidere va fi restrictionata prin porti si prin
semnalizare corespunzatoare. Odata cu finalizarea lucrarilor de inchidere, drumurile vor nivelate sau reprofilate
si ecologizate.
Personalul minier desemnat de conducerea unitatii va fi informat asupra obiectivelor programului de
monitorizare, va vizita cu regularitate amplasamentul pentru a inspecta perimetrul aferent exploatarii miniere, in
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timpul perioadei de inchidere si va fi instruit sa identifice zonele problematice (de exemplu zonele in care nu s-a
efectuat resolificarea si inierbarea), zone care pot aparea intre perioadele de monitorizare regulata.
Dupa inchiderea finala, amplasamentul va fi inspectat, in mod regulat de personal calificat. Inspectiile
vor continua pana in momentul in care se va stabili ca obiectivele etapei de inchidere au fost atinse.

VI. Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia
comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc.)
Nu este cazul.

VII.

Lucrari necesare organizarii de santier
Pentru buna desfasurare a activitatii din perimetrul "COGEALAC" va fi amenajata la intrarea

in cariera o platforma pentru organizarea de santier (suprafata totala de 500mp), care va cuprinde constructii
provizorii tip container, propuse de catre S.C. COM CM SA., pentru grupul administrativ, astfel:
birou şef şantier şi personal tehnic;
grup social pentru muncitori, grup sanitar exterior,
spatiu depozitare materiale, rezervor de motorina
post de prim ajutor şi salvare, post prevenirea şi stingerea incendiilor;
platforma expeditie - cantar (60mp);
rezervor de apa industriala (5000 litri,)
fosa septica vidanjabila (10mc, 4mp)
Instalatia de prelucrare va fi mobila si va fi amplasata pe o platforma de cca 1500mp, ce va fi
amenajata in partea vestica a perimetrului de exploatare. Pe amplasament se vor constitui trasee de acces ale
autovehiculelor, aceste trasee modificandu-se periodic odata cu avansarea lucrarilor de exploatare.
Pentru alimentarea cu energie electrica se va utiliza grup electrogen.
Se va avea in vedere amenajarea de spatii separate pentru resturile menajere si deseurile reciclabile.
Se vor executa santuri de drenare pentru dirijarea controlata a apelor pluviale, cu scurgere asigurata.
Evacuarea apelor uzate in timpul executiei: Amplasamentul fiind liber de constructii nu este racordat
la reteaua de canalizare a comunei. In procesul tehnologic nu rezulta ape uzate. Pentru colectarea apelor uzate
menajere, in prima etapa vor fi inchiriate toalete ecologice de la firme specializate.

VIII.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei propuse

Inchiderea carierei "COGEALAC", jud.Constanta, presupune realizarea unui ansamblu de lucrari si
masuri care au menirea de a aduce si mentine zona afectata de lucrarile miniere la o stare corespunzatoare din
punct de vedere al mediului si de a preveni degradarea ei in timp.
Principalele lucrari pentru refacerea mediului la terminarea activitatii vor fi cele legate de refacerea
solului si de asigurarea stabilitatii acestuia. Totodata sunt necesare lucrari menite sa indeparteze din fostul
perimetru minier toate potentialele surse de poluare.

20
Topo Miniera Constanta

Exploatare sisturi verzi, perimetrul ’’Cogealac”
Memoriu de prezentare
Lucrarile ce se impun a se executa la terminarea activitatii de exploatare din cariera sunt:
- retragerea tuturor utilajelor si instalatiilor din zona de exploatare;
- refacerea unghiurilor de taluz ale exploatarii, pentru evitarea alunecarilor de teren
- nivelarea si finisarea bermelor la treptele finale;
- executarea lucrarilor de umplutura si nivelare a terenului;
- stabilizarea depunerilor interioare (rambleuri) de steril;
- acoperirea suprafetelor treptelor si taluzurilor cu un strat de sol vegetal
- lucrari de inierbare cu ierburi perene si plantare cu arbusti a treptelor si bermelor finale
Lucrarile de redare in folosinta a terenului vor incepe in momentul in care avansarea lucrarilor va
permite acest lucru, pentru a se putea realiza taluzurile si treptele definitive in spatele frontului fata de avansul
carierei. Materialul steril rezultat va fi folosit la finalul lucrarilor de exploatare, la rambleierea si amenajarea
spatiilor afectate de excavatiile miniere.
Lucrarile de refacere a mediului in cariera dupa incetarea activitatii de extractie sunt reprezentate de
lucrari de reconstructie ecologica a suprafetei afectate de lucrari miniere si presupun nivelarea depunerilor de
steril si refacerea paturii de sol vegetal pe vatra si bermele finale. Valoarea lucrarilor de inchidere si ecologizare
a suprafetelor afectate de excavatii vor fundamenta garantia financiara pentru lucrarile de refacere a mediului
(conform devizului general pentru lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor afectate de excavatii).
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Memoriu de prezentare al proiectului “Exploatare sisturi verzi “COGEALAC” cuprinde
informatiile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvata – Ord. 19/2010.

IX.

Arii protejate in vecinatatea proiectului propus

Zona de implementare a proiectului propus, se afla in ariile de importanta comunitara ROSCI0215
Recifii Jurasici Cheia si ROSPA0019 Cheile Dobrogei.

Fig. nr. 1 – Cariera Cogealac fata de SCI Recifii Jurasici Cheia
(Sursa imaginii: Google Earth)

Situl de Importanta Comunitara ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
Avand o suprafata de 5.686 ha, identificat geografic la coordonatele - N 44º 29' 7'' si E 28º 26' 30', aria
protejata este amplasata in totalitate in judetul Constanta, in regiunea biogeografica stepica.
Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adapostesc cel mai bogat
punct fosilifer cu fauna mezojurasica din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin
caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice si peisagistice ci si prin elementele de fauna. Foarte
bine reprezentate sunt speciile de reptile, pasari si chiroptere.
În perimetrul sitului se afla doua pesteri importante din punct de vedere speologic si paleontologic.
Studiile speologice efectuate în pestera La Adam,au dus la descoperiri de importanta paleontologica si
arheologica ce claseaza acest loc printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic sau determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice si tot de
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aici a fost scos la iveala un molar de Homo sapiens fossilis. Pestera adaposteste numeroase specii de lilieci
protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici.
Pestera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrari si doua galerii importante. Ultima se
remarc prin acumularea unei mari cantitati de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci
adapostiti în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat si numele de Petera liliecilor. Majoritatea sunt specii
protejate si cu statut de specii periclitate. Vegetatia din zona de proiectie exterioara si din limita pesterii este
caracteristica stepic dobrogeana.
Importanta acestui sit este data de caracteristicile sale, indeosebi habitatul 62C0*, acesta inculzând
numeroase asociatii, inclusiv endemice pentru Dobrogea (subtipul 34.9211 - alianta Pimpinello-Thymion
zygioidi), atât pe substrat calcaros cât si silicios. De aici sunt citate (Horeanu 1976 - C) cele mai întinse pajisti
stepice din tara cu Paeonia tenuifolia - specie periclitata de importanta europeana, protejata prin Conventia de
la Berna – Rezolutia nr.6/1998).
Un alt habitat de mare valoare conservativa este 40C0*, ce ocupa suprafete întinse, cel mai important
fiind subtipul 31.8B731, reprezentat prin asociatia rara Rhamno catharticae – Jasminietum fruticantis,
identificata doar în SCI Dumbraveni-Urluia, Padurea Canaraua Fetii -Iortmac si Canaralele Dunarii.
Situl se remarca si prin prezenta unor specii foarte rare, de importanta comunitara, cum ar fi
Centauarea jankae, Campanula romanica, Moehrigia jankae.
Ca si vulnerabilitati, in urma cu cativa ani a fost finalizata o lucrare de mare amploare, cu un impact
deosebit de ridicat, in zona pesterii Casian, si anume un lac de acumulare pe raul Casimcea, precum si
dezvoltarea unor baze de agrement pentru turismul de masa, ceea ce ar putea avea un potential efect negativ
major asupra respectivei zone din SCI. Deja prin lucrarile respective au fost distruse ireversibil unele suprafete
din habitatele 40C0, 91AA si 62C0.
Mentionam ca intreaga investitie s-a realizat ilegal, documentatia de autorizare neavand la baza un
studiu privind impactul investitiei asupra mediului in general si al ariei protejate in special. Aceeasi situatie o
putem remarca si fata de constructia Manastirii Casian, exact in mijlocul ariei protejate.
Tipuri de habitate prezente în sit:
40C0 * Tufarisuri de foioase ponto-sarmatice
62C0 * Stepe ponto-sarmatice
91AA Vegetatie forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos
8310 Pesteri în care accesul publicului este interzis
Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Spermophilus citellus,
Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersi.
Specii de amfibieni i reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Emys orbicularis,
Elaphe quatuorlineata, Testudo graeca.
Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Moehringia jankae,
Campanula romanica, Centaurea jankae.
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Alte specii importante de flora si fauna: Achillea clypeolata, Achillea coarctata, Achillea leptophylla ,
Adonis flammea, Allium flavum ssp. tauricum, Allium saxatile, Alyssum caliacrae, Alyssum minutum, Anchusa
leptophylla, Anchusa thessala, Astragalus corniculatus, Astragalus cornutus, Astragalus pseudoglaucus,
Bufonia tenuifolia, Bupleurum apiculatum, Bupleurum asperuloides, Carduus uncinatus, Carex hallerana, Carex
liparocarpos ssp. liparocarpos, Celtis glabrata, Centaurea gracilenta, Centaurea napulifera ssp. thirkei,
Colchicum fominii, Colchicum triphyllum, Convolvulus lineatus, Coronilla scorpioides, Crocus chrysanthus,
Crocus reticulatus, Daucus guttatus ssp. zahariadii, Dianthus monadelphus ssp. pallens, Dianthus nardiformis,
Dianthus pseudarmeria, Dictamnus albus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Festuca callieri, Gagea bulbifera,
Gagea granatellii, Gagea szovitsii, Galanthus elwesii, Galium verticillatum, Galium volhynicum, Gypsophila
pallasii, Helianthemum salicifolium, Helichrysum arenarium ssp. ponticum, Hyacinthella leucophaea, Jasminum
fruticans, Knautia macedonica, Koeleria lobata, Lactuca viminea, Lappula marginata, Medicago orbicularis ,
Melica ciliata ssp. taurica, Minuartia adenotricha, Minuartia bilykiana, Moehringia grisebachii, Onobrychis
gracilis, Ononis pusilla, Ornithogalum amphibolum, Ornithogalum sibthorpii, Paeonia peregrina, Paeonia
tenuifolia, Parietaria lusitanica ssp. serbica, Paronychia cephalotes, Pimpinella tragium ssp. lithophila,
Piptatherum holciforme, Polycnemum heuffelii, Potentilla astracanica, Prunus tenella, Ranunculus oxyspermus,
Rumex tuberosus ssp. tuberosus, Sedum caespitosum, Serratula radiata, Seseli campestre, Seseli tortuosum ,
Silene bupleuroides, Silene csereii, Trigonella gladiata.

Fig. nr. 2 – Pozitionarea proiectului fata de limitele ariei ROSPA0019 Cheile Dobrogei
(Sursa imaginii: Google Earth)
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Situl de Protectie Avifaunistica ROSPA0019 Cheile Dobrogei
Aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0019 Cheile Dobrogei are suprafata totala de 10.929
ha şi se desfăşoară in proportie de 99% pe teritoriul judeţului Constanta, 1% aflandu-se pe teritoriul judetului
Tulcea. Situl este localizat prin următoarele coordonate geografice: latitudine N 44º 31' 14'', longitudine E 28º
24' 32'' şi este situat în regiunea biogeografică stepica, la o altitudine medie de 86 m, altitudine minimă fiind de
4 m, respectiv cea maximă de 200 m.
Aria de protectie speciala avifaunistica ROSCI0019 Cheile Dobrogei se suprapune partial cu situl de
importanţă comunitară ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, din care o parte – 630,65 ha - este inclusă în lista
privind Rezervatiile naturale si Monumentele naturii.
Aria de protectie speciala avifaunistica ROSCI0019 Cheile Dobrogei se situeaza pe teritoriul
administrativ al comunelor: Targusor, Pantelimon, Fantanele, Gradina, Cogealac, Sacele si Mihail Kogalniceanu
din judetul Constanta si comuna Casimcea din judetul Tulcea.
Pe teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica Cheile Dobrogei predomină ecosistemele terestre
(96%), de regulă modificate sau amenajate (agrosisteme, ecosisteme silviculturale, spaţii verzi urbane,
ecosisteme pisciculturale), dar se intâlnesc şi ecosisteme naturale de ape dulci (1%) şi ecosisteme urbane
(3%).
Situl găzduieşte un numar de 39 specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului
79/409/CEE si anume: Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila heliaca, Aquila pomarina,
Branta ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus
pygargus, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco
cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glareola
pratincola, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha
calandra, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Oenanthe pleschanka, Picus canus .
Aria de protectie speciala avifaunistica Cheile Dobrogei este importanta, de asemenea, pentru 43 de
specii de pasari migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn) si pentru un numar
de 8 specii periclitate la nivel global.
Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: Burhinus oedicnemus, Circaetus
gallicus, Circus pygargus, Coracias garullus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Anthus
campestris.
Situl este important în perioada migraţiei pentru speciile rapitoare.
Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel mai bogat
punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin
caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice şi peisagistice ci şi prin elementele de faună. Foarte
bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări şi chiroptere. În perimetrul sitului se află două peşteri
importante din punct de vedere speologic şi paleontologic. Studiile speologice efectuate în peştera La Adam, au
dus la descoperiri de importanţă paleontologica şi arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante
din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au
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fost studiate 80 specii de fosile jurasice şi tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de importantă - un
molar de Homo sapiens fossilis.Peştera adăposteşte numeroase specii de lilieci protejate la nivel european,
printre care Pipistrellus naţusii, întâlnit numai aici. Peştera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrări şi
două galerii importante.
Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantităţi de guano tasat, constituind movile apreciabile
sub coloniile de lilieci adăpostiţi în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat şi numele de Peştera Liliecilor.
Majoritatea sunt specii protejate şi cu statut de specii periclitate. Vegetaţia din zona de proiecţie exterioară şi
din limita peşterii este caracteristic stepic dobrogeană.
Situl are o vulnerabilitate crescută mai ales datorită turismului neorganizat desfăşurat cu precadere în
zilele sărbătorilor naţionale si religioase. Influenţa antropică se manifestă şi prin activităţile de păşunat,
vânătoare/braconaj dar si prin exploatarile de de şisturi verzi care influenţează prin poluarea cu pulberi şi
zgomot.
Mentionam aici faptul ca situl se extinde peste fosta cariera Sitorman, un gigant industrial unde se mai
exploateaza sporadic calcare si sisturi verzi. De asemeni mentionam si Cariera Cheia, care exploateaza piatra
in imediata apropiere de Rezervatia Geologica. Astfel, desi este amplasata in arie protejata, cariera analizata in
prezentul studiu se afla la distanta mare fata de zonele strict protejate.

X. Identificarea si evaluarea impactului

Vegetatia zonei analizate
In urma studiului facut pe teren, perimetrul este reprezentat de pajisti stepice. Vegetatia identificata pe
teren este reprezentata in mare parte de specii ce se dezvolta pe terenuri uscate, insorite, degradate datorita
suprapasunatului. Inlocuită în cea mai mare parte de culturi agricole, vegetația de stepă, ocupă areale din ce in
ce mai restrânse (pe coaste, creste, culmi in general terenuri cu bonitate agricola scazuta), stepa primara fiind
inlocuita de stepa secundara caracterizata prin specii rezistente la impactul antropic manifestat in primul rand
de pasunatul intensiv.
Pentru identificarea si cartarea elementelor de flora au fost efectuate deplasari in zona pentru
surprinderea cat mai adecvata a fazelor de vegetatie. Au fost parcurse transecte pe parcursul carora s-a
alcatuit lista speciilor de plante. Transectele s-au desfasurat atat pe amplasamentul carierei, cat si in zonele
adiacente.
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Fig. 3 – Zona de studiu a vegetatiei – (sursa imaginii Google Earth)

Nomenclatura speciilor inventariate este în concordanţă cu Plante Vasculare din Romania (Sarbu et
al 2013). Lista speciilor de plante identificate este prezentata in continuare.
Relieful analizat este destul de variat, la nord de paraul Casimcea, zona propusa pentru
implementarea proiectului fiind marginita de terenuri agricole cu destinatia arabil la NE, E si SE si pasune la SV,
V si NE, latura de sud fiind delimitata de o vale temporara de scurgere a torentilor, cu aflorimente stancoase la
zi. Atat perimetrul propus pentru implementarea proiectului, cat si vaile si dealurile din apropiere, acoperite cu
vegetatie seminaturala, sunt folosite de localnici pentru pasunatul animalelor. Astfel se explica abundenta
speciilor nitrofile si a celor indicatoare de pajisti degradate.
Vegetatia din zona este degradata datorita suprapasunarii, folosirea intensiva a terenurilor propice
agriculturii si ariile protejate din zona canalizand turmele de oi catre pajistile ce marginesc ariile protejate
mentionate. Un alt factor important in degradarea pajistilor seminaturale este pasunatul si pe perioada iernii,
cand animalele ar trebui sa ramana in stabulatie pentru a permite regenerarea pasunilor.
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Fig. 4 – Imagine de pe amplasamentul analizat, se observa vegetatia nitrofila si turmele de oi si
capre
Lista de specii este dominata de specii ruderale (caracteristice marginilor de drumuri si a zonelor
antropizate) şi segetale (buruieni de culturi agricole).
Studiul materialelor bibliografice si deplasarile in teren au dus la alcatuirea unei liste privind habitatele
identificate in zona analizata. Conform manualului “Habitatele din România” (Doniţă si colab, 2005) habitatele
identificate sunt :
- Pajişti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum şi Festuca valesiaca - cod R3415 - tip de
habitat cu valoare conservativă redusă, prezent in perimetrul propus pentru extindere si in vecinatatea acestuia;
- Comunităţi antropice cu Onopordon acanthium, Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa cod R8702 – tip de habitat fara valoare conservativa prezent la limita culturilor agricole, in jurul perimetrului
activ al carierei si in zona dinspre vest a perimetrului analizat, in zona fermelor dezafectate ;
- Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago
major – cod R8704 - tip de habitat fara valoare conservativa, prezent de-a lungul drumurilor de exploatare.

Asociatiile vegetale identificate conform ‘Fitocenozele din Romania‘ (Sanda et al. 2008) sustin
afirmatia prezentei pe amplasamentul analizat a unor fitocenoze de stepa secundara, fara valoare conservativa
si sunt caracteristice habitatelor prezentate :
Artemisio austriacae-Poetum bulbosae Pop 1970
Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) Pop 1977
Hordeo murini - Cynodontetum (Felfoldy1942) Felfoldy ex Borhidi 1999
Carduetum nutantis (Savulescu 1927)Morariu 1943
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Hordeetum murini Libbert 1932 em. Pass. 1964
Onopordetum acanthii Br. Bl. Et al. 1936
Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soo 1940;
Xanthietum spinosi Felfoldy 1942
Tabel nr. 1 - Lista de specii de plante identificate
Specia

Familia

Sozologie

Fenologie

Statut

Achillea millefolium

Asteraceae

frecv

VI-VIII

rud

Achillea setacea

Asteraceae

frecv

VI-VIII

Aegilops cilyndrica

Poaceae

spor

V-VI

Agropyron cristatus

Poaceae

spor

V-VII

Ajuga chamaepitys

Lamiaceae

spor

V-VIII

Alyssum alyssoides

Brassicaceae

frecv

IV-VII

Alyssum desertorum

Brassicaceae

frecv

III-V

Amaranthus retroflexus

Amaranthaceae

f frecv

VII-X

adv,rud si seg

Anagalis arvensis

Primulaceae

frecv

VI-IX

rud

Anchusa arvensis

Boraginaceae

spor

V-VIII

rud

Anthemis arvensis

Asteraceae

frecv

VI-VIII

rud

Artemisia annua

Asteraceae

spor

VII-IX

adv,rud

Artemisia austriaca

Asteraceae

frecv

VII-IX

Asperula cynanchica

Rubiaceae

frecv

VI-VII

Astragalus vesicarius
Atriplex hortensis

Fabaceae
Chenopodiaceae

spor
spor

V-VIII
VII-VIII

Botriochloa ischaemum

Poaceae

frecv

VII-X

Bromus hordeaceus

Poaceae

frecv

V-VI

Bromus sterilis

Poaceae

frecv

V-VI

Calamagrostis epigejos

Poaceae

frecv

VI-VII

rud

Cannabis sativa var. ruderalis

Cannabaceae

spor

VII-VIII

rud

Carduus acanthoides

Asteraceae

frecv

VI-IX

rud

Carduus nutans

Asteraceae

frecv

VI-VIII

rud

Carthamus lanatus

Asteraceae

spor

VII-VIII

Centaurea calcitrapa

Asteraceae

spor

VI-X

rud

Centaurea diffusa

Asteraceae

spor

VI-VIII

rud

Centaurea scabiosa

Asteraceae

frecv

VI-VIII

Centaurea solstitialis

Asteraceae

frecv

VI-X

rud

Chenopodium album

Chenopodiaceae

f frecv

VII-X

rud, seg

Chondrilla juncea

Asteraceae

frecv

VII-IX

rud

Cichorium intybus

Asteraceae

f frecv

VII-IX

rud

Cirsium vulgare

Asteraceae

frecv

VII-X

rud

Consolida regalis

Ranunculaceae

frecv

VI-VIII

rud si seg

Convolvulus arvensis

Convolvulaceae

frecv

V-IX

rud

Coronilla varia

Fabaceae

frecv

VI-VIII

Cynodon dactylon

Poaceae

f frecv

VI-VIII

rud
rud si seget

adv
rud

rud
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Dactylis glomerata

Poaceae

frecv

VI-VII

Daucus carota ssp. carota

Apiaceae

frecv

VI-IX

rud

Elymus repens

Poaceae

frecv

VI-VII

rud

Erodium cicutarium

Geraniaceae

frecv

IV-IX

rud

Eryngium campestre

Apiaceae

frecv

VII-VIII

rud

Erysimum diffusum

Brassicaceae

frecv

V-VII

Euphorbia seguierana

Euphorbiaceae

frecv

V-VI

Festuca arrundinacea

Poaceae

frecv

VI-VII

Festuca valesiaca

Poaceae

frecv

V-VII

Galium humifusum

Rubiaceae

spor

VI-VIII

Heliotropium europeum

Boraginaceae

spor

V-VII

Herniaria glabra

Caryophyllaceae

spor

VI-VII

Hordeum murinum

Poaceae

frecv

VI-IX

Juncus bufonius

Juncaceae

frecv

VI-IX

Marrubium peregrinum

Lamiaceae

frecv

VI-VIII

Medicago lupulina

Fabaceae

frecv

V-IX

Medicago minima

Fabaceae

frecv

IV-VII

Nigella arvensis

Ranunculaceae

frecv

VII-IX

rud

Onopordon acanthium

Asteraceae

frecv

VII-VIII

rud

Papaver rhoeas

Papaveraceae

frecv

V-VII

rud

Petrorhagia prolifera

Caryophyllaceae

frecv

VI-IX

Plantago lanceolata

Plantaginaceae

frecv

V-VIII

rud

Plantago major

Plantaginaceae

frecv

V-VIII

rud

Polygala arvensis

Polygalaceae

frecv

VI-VIII

Polygonum aviculare

Polygonaceae

frecv

VI-X

Potentilla recta

Rosaceae

frecv

V-VII

Rorippa sylvestris

Brassicaceae

frecv

VI-VIII

Salvia nemorosa

Lamiaceae

frecv

VI-VIII

Salvia nutans

Lamiaceae

spor

V-VII

Scleranthus perennis ssp perennis

Caryophyllaceae

frecv

V-IX

Sedum acre

Crassulaceae

frecv

V-VII

Sedum urvillei subsp. hillebrandtii

Crassulaceae

spor

V-VII

Senecio vernalis

Asteraceae

frecv

V-VIII

Sideritis montana

Lamiaceae

frecv

V-VIII

Solanum nigrum

Solanaceae

f frecv

VI-X

rud si seg

Sorghum halepense

Poaceae

frecv

VI-VIII

adv, rud si seg

Taraxacum officinale

Asteraceae

f frecv

IV-VI

rud

Thymus pannonicus

Lamiaceae

frecv

V-VIII

Thymus zygioides

Lamiaceae

rara

V-VII

Torilis arvensis

Apiaceae

frecv

VI-VIII

Trifolium pratense

Fabaceae

frecv

V-IX

Trigonella monspeliaca

Fabaceae

spor

IV-V

Verbena officinalis

Verbenaceae

frecv

VI-VIII

Vicia cracca

Fabaceae

frecv

VI-VIII

rud si seg
rud
rud

rud

rud

rud

rud
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Xanthium spinosum

Asteraceae

frecv

VII-X

adv, rud si seg

Xanthium strumarium

Asteraceae

frecv

VII-IX

adv, rud si seg

Xeranthemum annuum

Asteraceae

frecv

VI-VII

Au fost identificate, deci, 83 specii de plante, apartinand la 25 de familii, la o prima vedere observand
bogatia specifica mica, in special pentru o zona aflata in zona de protectie a unui sit de importanta comunitara.
Asa cum vedem in graficul de mai jos, 47% respectiv 44 de specii sunt ruderale, 7% (6specii) sunt
adventive (Sîrbu & Oprea, 2011), in timp ce numai 38 specii (46%) sunt reprezentate de specii caracteristice
zonelor de stepa.

Fig.5 – Statutul speciilor identificate

Procentul mare de specii ruderale si adventive,peste 50% din totalul speciilor identificate si mai ales
abundenta mare a acestor specii, subliniaza starea de degradare a vegetatiei din zona analizata, degradare
datorata pasunatului necontrolat.
Dintre speciile adventive, majoritatea au capacitate de invazivitate destul de ridicata, unele dintre ele
fiind considerate buruieni de carantina (ex. costreiul), fiind astfel intr-o continua expansiune in detrimentul
speciilor native.
Analiza sozologica a speciilor identificate in zona analizata, asa cum ne arata graficul de mai jos,
releva un procent de 70% (58 specii) frecvente, 8% - 7 specii foarte frecvente si 21% - 17 specii care apar in
mod sporadic si o specie rara (1%).
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Fig.6 – Analiza sozologica a plantelor identificate

Analiza sozologica releva numarul mare de plante comune (frecvente si foarte frecvente), 77% din
totalul speciilor identificate. Specia rara identificata – cimbrisorul dobrogean (Thymus zygioides) este o
prezenta comuna in peisajul stepic dobrogean, caracterul rar in flora nationala datorandu-se faptului ca el se
regaseste numai in Dobrogea. Acest taxon nu mai este listat in Cartea Rosie a Plantelor Vasculare din
Romania (Dihoru & Negrean, 2009). De asemeni, identificarea lui intr-o zona cu un grad foarte mare de
degradare, denota rezistenta deosebita a acestei specii la conditiile deosebite de astazi din Dobrogea.

Analiza compozitiei specifice (Fig 7) releva faptul ca speciile din familiile Asteraceae si Poaceae
domina covorul vegetal cu 21, respectiv 13 specii, situatie normala avand in vedere ca asteraceele reprezinta
familia de plante cu cel mai mare numar de specii si cea mai raspandita, in special in zona temperata. Numarul
relativ mic de familii reflecta o diversitate specifica scazuta, refacerea habitatului si atingerea unei stari de
conservare favorabile pentru zona analizata fiind o lupta inegala, avand in vedere numarul mare de capete de
animale, de toate categoriile, din zona. In timpul uneia dintre deplasarile in teren au fost aproximate cca 1500
animale, ovine, caprine si bovine pe o suprafata de cca. 50 ha, cu mult peste capacitatea de suport a oricarui
tip de pajiste.
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Fig.7 – Compozitia specifica pe familii
Putem aprecia ca impactul extinderii carierei se va manifesta numai asupra unor specii de plante fara
valoare conservativa si nu va afecta in niciun fel situatia actuala din aria protejata ROSCI0215 Recifii Jurasici
Cheia.
Recomandam custodelui ariei protejate mentionate implicarea si implementarea unor masuri adecvate
de management la nivelul intregului sit, in general, deoarece pasunatul necontrolat este adevarata problema
pentru speciile vegetale protejate.

Nevertebrate
Pentru identificarea nevertebratelor s-au utilizate metode care implică deplasarea pe transecte
intinerante, dar şi căutarea activa a speciilor. Pentru capturarea şi identificare speciilor s-a folosit fileul
entomologic, iar în cazul anumitor grupe s-a folosit metoda capturării directe, manuale.
Zona este caracterizata printr-un impact antropic foarte ridicat. In consecinta, fauna terestra se poate
caracteriza prin prezenta unui numar destul de mare de specii comune, dintre care amintim gasteropodele
(melci), care sunt reprezentate de specii comune ca Cepea vindobonensis si Helix lucorum, ambele prezente in
fasiile de vegetatie seminaturala de pe marginea terenurilor agricole. Toate aceste specii sunt extrem de
tolerante la impactul antropic, avand o raspandire larga in Dobrogea continentala.
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Arahnidele sunt reprezentate de o gama variata de aranee (paianjeni), dintre care remarcam specii ca
Argiope bruennichi (paianjen de gradina), Argiope lobata, Aranea diademata (paianjen cu cruce), Pardosa sp.,
Alopecosa sp.
Insectele reprezinta cel mai important grup de nevertebrate intalnite in zona. Speciile de insecte
apartin principalelor ordine de insecte terestre – Odonata (libelule), Orthoptera (lacuste si cosasi), Homoptera
(cicade si paduchi de plante), Coleoptera (gandaci), Lepidoptera (fluturi), Diptera (muste si tantari),
Hymenoptera (viespi, bondari, albine, furnici). In deplasarile de teren efectuate in zona analizata, nu au fost
identificate specii de insecte incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare sau/si in anexele
Directivei 92/43/ Consiliul CEE sau habitate ce ar putea gazdui astfel de specii.
Odonata (libelule). Datorita proximitatii paraului Casimcea, cel mai important curs de apa permanent
al Dobrogei continentale, dintre libelule in zona sunt prezente ocazional specii ale genurilor Agrion, Sympetrum
si Aeschna. Toate speciile de libelule au larve acvatice. Adultii pe de alta parte sunt foarte buni zburatori si se
aglomereaza in zonele in care exista hrana, uneori la distante foarte mari de sursele de apa, astfel incat
prezenta lor in zona monitorizata nu este una neobisnuita. Faptul ca in zona exista habitate unde se pot
dezvolta o serie de insecte antropofile (in special diptere), favorizeaza indirect prezenta odonatelor.
Orthopterele (lacuste, cosasi, greieri) sunt reprezentate în zona prin specii comune, care pot dezvolta
uneori populaţii importante, mai ales în zonele de la limita culturilor, unde mai exista benzi inguste de vegetatie
naturala. In tipurile de habitate descrise pot sa apara specii ca Phaneroptera falcata, Tettigonia viridissima,
Gryllus campestre – greierele de camp, Calliptamus italicus – lăcusta migratoare italiană. Specii ca Oedipoda
germanica apar mai ales în habitatele de stepa cu stâncarie la zi de pe vaile de scurgere a torentilor sau în
păşunile din zonă.
Dat fiind tipul de habitat la care ne referim, coleopterele pot fi reprezentate prin specii relativ putine.
Ca urmare, gandacii sunt reprezentaţi în habitate ca cel analizat prin specii de carabide – Carabus cancellatus,
Carabus violaceus, harpalide – Harpalus sp., scarabeide – în special cărăbuşei din genurile Anisoplia,
Rhizithrogus, Amphimalon, cerambicide – Dorcadion sp., Trichodes apiarius, Agriotes sp. (gândaci pocnitori,
viermi sârmă), etc.
Dintre lepidoptere (fluturi de zi si de noapte), zona se preteaza pentru specii de fluturi diurni ca Pieris
rapae, Pieris napi, Pieris brassicae (fluturi de varză), toate specii caracteristice zonelor ruderalizate şi
ecosistemelor antropizate. Dintre fluturii nocturni, domină speciile de noctuide (ex. Euxoa segetum – buha
semănăturilor, Autographa gamma – buha legumelor), arctiide si sphingide (ex. Macroglossum stellatarum,
specie foarte comuna)
Homopterele (cicade, paduchi de plante) sunt reprezentate de asemenea prin specii comune atat in
zonele cu vegetatie naturala sau seminaturala (Cicadella sp, Cercopsis sp) cat si din specii antropofile,
prezente pe plante de cultura, mai ales dintre afide.
Himenopterele (viespi, albine, bondari, furnici). Speciile vegetale segetale ca si plantele din zonele de
la marginea culturilor atrag de regula un numar insemnat de himenoptere, intre care se remarca specii de
albine solitare, alaturi de albine domestice, bondari si viespi, toate caracteristice pentru habitatele din
proximitatea carierei cat si in zonele antropizate din vecinatate acesteia.
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Dipterele (muste, tantari) sunt reprezentate de specii caracteristice zonelor antropizate. Mustele sunt
cele mai comune in locuri antropizate, toate legate de substante organice de origine menajera.
Putem afirma deci ca nu au fost evidentiate elemente de interes conservativ, lista de specii fiind
alcatuita din specii comune, care se regasesc in toata zona centrala a Dobrogei.

Amfibieni si reptile:
Inventarierea amfibienilor si reptilelor s-a realizat atat extensiv (astfel incat sa acopere cat mai mult
diversitatea habitatelor) dar si intensiv (pe transecte liniare sau suprafete selectate).

Tabelul nr. 2- Lista speciilor de amfibieni si reptile din zona studiata si statutul de conservare

Podarcis taurica

Denumire
populara
Broasca
raioasa
verde
Soparla de
iarba

Coluber caspius

Sarpe rau

Specia

Bufo viridis

Statut de conservare
Familia

Ordin

Clasa

OUG 57/2007

IUCN

Bufonidae

Anura

Amphibia

Anx. 4A

NT

Lacertidae

Sauria

Reptilia

Anx. 4A

NT

Colubridae

Squamata

Reptilia

Anx. 4A

LC

Au fost identificate deci 3 specii, 2 reptile si un amfibian. Soparla de stepa este o specie foarte rezistenta
la impactul antropic, larg raspandita in Dobrogea. De asemeni sarpele rau, este o specie pe care o gasim si in
apropierea satelor, fiind un ajutor pretios pentru sateni in tinerea sub control a populatiilor de soareci. Prezenta
acestuia in zona a fost semnalata de ciobani, prezenta in numar mare a popandailor, ca sursa principala de hrana,
subliniind veridicitatea informatiilor culese
Broasca raioasa verde, de asemeni o specie cu plasticitate ecologica mare, este intalnita frecvent in
Dobrogea, inclusiv in intravilanul localitatilor, fapt ce subliniaza rezistenta mare la presiunea antropica.

Observatiile rezultate in urma studiilor pe teren ne arata ca reptilele si amfibienii din zonele limitrofe
perimetrului analizat isi desfasoara in mod normal ciclul de viata, desi in apropiere mai functioneaza o cariera
de piatra, ceea ce denota ca impactul exploatarii existente asupra acestui grup este nesemnificativ, fapt ce ne
indreptateste sa afirman ca impactul asupra acestora va fi in continuare scazut.
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Fig. 8 – Podarcis taurica – Soparla de stepa pe valea temporara de scurgere
de la sud de amplasament

Mamifere:
Inventarierea speciilor de mamifere s-a concentrat in special pe zonele adiacente perimetrului propus.
Cartarea speciilor de mamifere s-a realizat prin doua metode active: evaluarea prezentei pe baza urmelor sau
observarii directe pe transecte liniare, fiind luate in evidenta atat observatii directe, cat si urme ale acestora,
excremente sau resturi alimentare provenite din consumarea prazii.
Datele de teren au scos in evidenta prezenta in perimetrul supus monitorizarii a unui numar foarte mic
de specii de mamifere, fapt ce poate fi explicat prin prezenta numeroaselor turme de animale, insotite de caini.

Fig. 9 – Imagine de pe amplasamentul analizat
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Tabelul nr. 3 - Lista mamiferelor identificate
Statut de conservare
Denumire
populara

Specia
Vulpes vulpes

Familia

Ordin

Tip de
observatii

UG
57/2007

IUCN

Vulpe

Canidae

Carnivora

Urme

nx. 5B

LC

Sciuridae

Rodentia

Directe

nx. 3,
4A

VU

Microtus arvalis

Popandau
Soarece de
camp

Cricetidae

Rodentia

Urme (Misune)

LC

Talpa europaea

Cartita

Talpidae

Eulipotyphla

Urme (Musuroaie)

LC

Spermophillus
citellus

Desi este listata cu statut de conservare VU - vulnerabil, popandaul (Spermophilus citellus) este o
specie larg raspandita, abundenta chiar in Dobrogea. Dupa parerea noastra acest statut, stabilit la nivel
european, nu se aplica la nivelul provinciei noastre. Studiile noastre anterioare au identificat aceasta specie in
intravilanul localitatilor sau in incintele unor zone industriale, ceea ce denota rezistenta acestei specii la
impactul antropic. Mentionam inca odata ca specia nu a fost identificata pe amplasamentul analizat ci in
apropierea acestuia, la vest de amplasament.

Avifauna
Inventarierea avifaunei s-a realizat cu ajutorul metodei transectelor, combinata cu metoda punctului
fix. In perioada alocata inventarierii speciilor de pasari, au fost identificate in zona studiata 30 taxoni, apartinand
la 17 familii.
Tabelul nr. 4 - Lista speciilor de pasari identificate
Specia

Denumire populara

Familia

Ordin

Statut de conservare
OUG 57/2007

IUCN

Alauda arvensis

Ciocarlie

Alaudidae

Paseriiformes

Anx. 5C

LC

Anthus campestris

Fasa de camp

Motacillidae

Paseriiformes

Anx. 3

LC

Buteo buteo

Sorecar comun

Accipitridae

Accipitriformes

Buteo rufinus

Sorecar mare

Accipitridae

Accipitriformes

Anx. 3

LC

Carduelis cannabina

Canepar

Fringillidae

Carduelinae

Anx. 4B

LC

Carduelis chloris

Florinte

Fringillidae

Carduelinae

Anx. 4B

LC

Carduelis spinus

Scatiu

Fringillidae

Carduelinae

Anx. 4B

LC

Ciconia ciconia

Barza

Ciconiidae

Ciconiiformes

Anx. 3

LC

Circus aeruginosus

Erete de stuf

Accipitridae

Accipitriformes

Anx. 3

LC

Coracias garrulus

Dumbraveanca

Coraciidae

Coraciiformes

Anx. 4

LC

Corvus cornix

Cioara griva

Corvidae

Paseriiformes

Anx. 5C

UR

Corvus frugilegus

Ciorara de semanatura

Corvidae

Coraciiformes

Anx. 5C

LC

Corvus monedula

Stancuta

Corvidae

Paseriiformes

Anx. 5C

LC

Emberiza hortulana

Presura de gradina

Emberizidae

Paseriiformes

Anx. 3

LC

Falco tinnunculus

Vanturel rosu

Falconidae

Falconiformes

Anx. 4B

LC

LC
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Fringilla coelebs

Cinteza

Fringilidae

Paseriiformes

LC

Galerida cristata

Ciocarlan

Alaudidae

Paseriiformes

LC

Hirundo rustica

Randunica

Hirundinidae

Paseriiformes

LC

Lanius collurio

Laniidae

Paseriiformes

Anx. 3

LC

Lanius minor

Sfrancioc rosiatic
Sfrancioc cu frunte
neagra

Laniidae

Paseriiformes

Anx. 3

LC

Melanocorypha calandra

Ciocarlie de Baragan

Alaudidae

Paseriiformes

Anx. 3

LC

Merops apiaster

Prigorie

Meropidae

Coraciiformes

Anx. 4B

LC

Miliaria calandra

Presura sura

Emberizidae

Paseriiformes

Anx. 4B

LC

Oenanthe oenanthe

Pietrar sur

Muscicarpidae

Paseriiformes

LC

Passer domesticus

Vrabie de casa

Passeridae

Paseriiformes

LC

Passer montanus

Vrabie de camp

Passeridae

Paseriiformes

LC

Pica pica

Cotofana

Corvidae

Paseriiformes

Anx. 5C

LC

Streptopelia decaocto

Gugustiuc

Columbidae

Columbiformes

Anx. 5C

LC

Sturnus vulgaris

Graur

Sturnidae

Paseriiformes

Anx. 5C

LC

Upupa epops

Pupaza

Upupidae

Coraciiformes

Anx. 4B

LC

Datele obtinute ca urmare a studiilor pe amplasament arata ca zona studiata este utilizata cu
precadere de specii comune, cu o larga raspandire (ciori, vrabii, gugustiuci, grauri).

Fig. 10 – Zona analizata din punct de vedere al avifaunei (Sursa imaginii: Google Earth)

Majoritatea pasarilor identificate in zona monitorizata au fost reprezentante ale speciilor care
tranziteaza zona in cautarea hranei sau care se odihnesc pe terenurile din zona analizata, foarte putine
utilizand perimetrul monitorizat ca teritoriu de hranire, dintre acestea mentionand in special rapitoarele –
sorecari si vanturei care cuibaresc cel mai probabil in padurile din zona Masivului Geologic Cheia.
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Fig. 11 – Compozitia specifica pe familii

Analiza compozitiei specifice releva o prezenta mai mare in cazul speciilor din familiile Fringilidae si
Corvidae, specii care prefera tipurile de habitat analizate.

Fig. 12 – Analiza pasarilor pe ordine

Analiza datelor arata ca cea mai mare diversitate o prezinta grupul Paseriformelor. Prezenta acestora
este favorizata de terenurile deschise cu ierburi scunde si tufisuri si de prezenta terenurilor agricole in zona.
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Fig. 13 – Anthus campestris pe amplasamentul analizat

Analiza impactului asupra habitatelor si speciilor protejate in ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
si ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Tabel nr. 5 - Analiza impactului asupra tipurilor de habitate din situl de importanta comunitara
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia:
Cod

Tip de habitat

Suprafata pierduta ca urmare

habitat
40C0 *

Impact

Obs.

a implementarii proiectului %
Tufarisuri de foioase ponto-

0

0

sarmatice

Nu a fost
identificat in
zona analizata

62C0 *

Stepe ponto-sarmatice

0

0

Nu a fost
identificat in
zona analizata

91AA

Vegetatie

forestiera

ponto-

0

0

sarmatica cu stejar pufos

Nu a fost
identificat in
zona analizata

8310

Pesteri

în

care

accesul

0

publicului este interzis

0

Nu a fost
identificat in
zona analizata

Analiza impactului asupra habitatelor protejate la nivel comunitar ne arata ca proiectul propus spre
extindere nu va afecta in niciun fel niciun habitat protejat in ROSCI Recifii Jurasici Cheia.
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Tabel nr. 6 - Evaluarea impactului proiectului propus asupra speciilor protejate in ROSCI0215 Recifii
Jurasici Cheia:
Denumire

Grup

Pierdere

stiintifica

taxonomic

teritoriu

de

Pierdere

Fragmentare

habitate

habitate

-

-

Media

Observatii

-

Tipul de habitat nu

hranire
Myotis blythii

M

-

este

caracteristic

speciei
Rhinolophus

M

-

-

-

-

ferrumequinum

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Myotis

M

-

-

-

-

emarginatus

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Myotis myotis

M

-

-

-

-

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Rhinolophus

M

-

-

-

-

hipposideros

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Rhinolophus

M

-

-

-

-

mehelyi

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Miniopterus

M

-

-

-

-

schreibersi

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Emys orbicularis

R

Nu este cazul

-

-

-

Tipul de habitat nu
este

caracteristic

speciei
Elaphe

R

Nu este cazul

-

-

-

Testudo graeca

R

Nu este cazul

-

-

-

Moehringia

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

quatuorlineata

jankae
Campanula
romanica
Centaurea jankae

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
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Achillea

P

Nu este cazul

-

-

-

Achillea coarctata

P

Nu este cazul

-

-

-

Achillea

P

Nu este cazul

-

-

-

Adonis flammea

P

Nu este cazul

-

-

-

Allium

P

Nu este cazul

-

-

-

Allium saxatile

P

Nu este cazul

-

-

-

Alyssum

P

Nu este cazul

-

-

-

Alyssum minutum

P

Nu este cazul

-

-

-

Anchusa

P

Nu este cazul

-

-

-

Anchusa thessala

P

Nu este cazul

-

-

-

Astragalus

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Bufonia tenuifolia

P

Nu este cazul

-

-

-

Bupleurum

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Carex hallerana

P

Nu este cazul

-

-

-

Carex

P

Nu este cazul

-

-

-

clypeolata

leptophylla

flavum

ssp. tauricum

caliacrae

leptophylla

corniculatus
Astragalus
cornutus
Astragalus
pseudoglaucus

apiculatum
Bupleurum
asperuloides
Carduus
uncinatus

identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost

42
Topo Miniera Constanta

Exploatare sisturi verzi, perimetrul ’’Cogealac”
Memoriu de prezentare
liparocarpos ssp.

identificata in zona
analizata

liparocarpos
Celtis glabrata

P

Nu este cazul

-

-

-

Centaurea

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Colchicum fominii

P

Nu este cazul

-

-

-

Colchicum

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Dictamnus albus

P

Nu este cazul

-

-

-

Echinops

P

Nu este cazul

-

-

-

Festuca callieri

P

Nu este cazul

-

-

-

Gagea bulbifera

P

Nu este cazul

-

-

-

gracilenta
Centaurea
napulifera

ssp.

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

thirkei

triphyllum
Convolvulus
lineatus
Coronilla
scorpioides
Crocus
chrysanthus
Crocus
reticulatus
Daucus

guttatus

ssp. zahariadii
Dianthus
monadelphus

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

ssp. pallens
Dianthus
nardiformis
Dianthus
pseudarmeria

ritro

ssp. ruthenicus

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
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Gagea granatellii

P

Nu este cazul

-

-

-

Gagea szovitsii

P

Nu este cazul

-

-

-

Galanthus elwesii

P

Nu este cazul

-

-

-

Galium

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Koeleria lobata

P

Nu este cazul

-

-

-

Lactuca viminea

P

Nu este cazul

-

-

-

Lappula

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

verticillatum
Galium
volhynicum
Gypsophila
pallasii
Helianthemum
salicifolium
Helichrysum
arenarium

ssp.

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

ponticum
Hyacinthella
leucophaea
Jasminum
fruticans
Knautia
macedonica

marginata
Medicago
orbicularis
Melica

ciliata

ssp. taurica
Minuartia
adenotricha
Minuartia
bilykiana
Moehringia

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
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grisebachii

analizata

Onobrychis

P

Nu este cazul

-

-

-

Ononis pusilla

P

Nu este cazul

-

-

-

Ornithogalum

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Paeonia tenuifolia

P

Nu este cazul

-

-

-

Parietaria

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

Prunus tenella

P

Nu este cazul

-

-

-

Ranunculus

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

P

Nu este cazul

-

-

-

gracilis

amphibolum
Ornithogalum
sibthorpii
Paeonia
peregrina

lusitanica

ssp.

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

serbica
Paronychia
cephalotes
Pimpinella
tragium

ssp.

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

lithophila
Piptatherum
holciforme
Polycnemum
heuffelii
Potentilla
astracanica

oxyspermus
Rumex
tuberosus

ssp.

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

tuberosus
Sedum
caespitosum
Serratula radiata

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
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Seseli campestre

P

Nu este cazul

-

-

-

Seseli tortuosum

P

Nu este cazul

-

-

-

Silene

P

Nu este cazul

-

-

-

Silene csereii

P

Nu este cazul

-

-

-

Trigonella

P

Nu este cazul

-

-

-

bupleuroides

gladiata

Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata
Specia nu a fost
identificata in zona
analizata

Legenda:
+ - efect posibil semnificativ (functie de an, de anotimp, de dinamica populatională, de conditiile
meteo, acesta se stabileste în raport cu datele obtinute prin monitorizare).
- - efect nesemnificativ.

Din cele 90 de specii protejate la nivelul ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, nicio specie nu a fost
identificata pe amplasamentul analizat. Chiar daca exista posibilitatea ca unele dintre ele sa apara in zona,
respectarea recomandarilor prezentului studiu va face ca impactul asupra acestora sa fie semnificativ diminuat.
Putem concluziona, deci, ca impactul proiectului analizat asupra speciilor ocrotite in ROSCI0215 Recifii Jurasici
Cheia va fi nesemnificativ.
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Tabel nr. 7 - Analiza impactului asupra speciilor de pasari protejate in ROSPA0019 Cheile Dobrogei:

Denumire stiintifica

Pierdere teritoriu

Pierdere locuri

Fragmentare

Media

Observatii

de hranire

de cuibarit

habitate

Accipiter brevipes

-

-

-

-

-

Alcedo atthis

-

-

-

-

-

Anthus campestris

+

-

-

-

-

Aquila heliaca

+

-

-

-

-

Aquila pomarina

+

-

-

-

-

Branta ruficollis

+

-

-

-

-

Bubo bubo

+

-

-

-

-

Burhinus oedicnemus

+

-

-

-

-

Buteo rufinus

+

-

-

-

-

Calandrella

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ciconia ciconia

-

-

-

-

-

Circaetus gallicus

+

-

-

-

-

Circus aeruginosus

+

-

-

-

-

Circus cyaneus

+

-

-

-

-

Circus macrourus

+

-

-

-

-

Circus pygargus

+

-

-

-

-

Coracias garrulus

-

-

-

-

-

Crex crex

-

-

-

-

-

Dendrocopos medius

-

-

-

-

-

Dryocopus martius

-

-

-

-

-

Emberiza hortulana

+

-

-

-

-

Falco cherrug

-

-

-

-

-

Falco columbarius

-

-

-

-

-

Falco peregrinus

+

-

-

-

-

Falco vespertinus

+

-

-

-

-

Ficedula albicollis

-

-

-

-

-

Ficedula parva

-

-

-

-

-

Glareola pratincola

-

-

-

-

-

Grus grus

-

-

-

-

-

Haliaeetus albicilla

+

-

-

-

-

Hieraaetus pennatus

+

-

-

-

-

brachydactyla
Caprimulgus
europaeus

47
Topo Miniera Constanta

Exploatare sisturi verzi, perimetrul ’’Cogealac”
Memoriu de prezentare
Lanius minor

+

-

-

-

-

Lullula arborea

-

-

-

-

-

Melanocorypha

+

-

-

-

-

Milvus migrans

+

-

-

-

-

Neophron percnopterus

-

-

-

-

-

Oenanthe pleschanka

+

-

-

-

-

Picus canus

-

-

-

-

-

calandra

Legenda:
+ - efect posibil semnificativ (functie de an, de anotimp, de dinamica populationala, de conditiile
meteo).
- - efect nesemnificativ.
Dupa cum se poate observa din analiza impactului asupra speciilor de pasari, efectul proiectului
propus asupra avifaunei protejate in ROSPA0019 Cheile Dobrogei este nesemnificativ, procentul pierdut din
teritoriul de hranire, raportat la suprafata acelorasi tipuri de habitate din zona fiind nesemnificativ.
Concluzii

Proiectul propus se afla amplasat in ariile de importanta comunitara ROSPA0019 Cheile Dobrogei si
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.
Pe amplasamentul analizat au fost identificate habitate cu valoare conservativa scazuta, comune in
Dobrogea in zone cu impact antropic ridicat si habitate fara valoare conservativa. Impactul asupra habitatelor
protejate in Situl de Importanta Comunitara este nul.
Inventarierea speciilor de plante vasculare nu a dus la identificarea unor specii de plante menţionate
în anexele Directivei Habitate sau în cele ale Convenţiei de la Berna sau protejate in aria mentionata. Impactul
proiectului propus asupra florei este nesemnificativ, manifestandu-se cu precadere asupra speciilor de plante
ruderale, caracteristice marginilor de drumuri si asupra speciilor segetale (buruieni din culturi agricole), plante
fara niciun fel de statut de protectie din punct de vedere conservativ.
In cadrul entomofaunei nu a fost identificată nici o specie cu valoare conservativă; nu au fost
observate în zona studiată specii incluse în Listele roşii naţionale sau în anexele unor Convenţii şi Directive
internaţionale care au ca scop conservarea formelor de viaţă sălbatice.
Strict in zona propusa pentru implementarea proiectului a fost identificata nicio specie de amfibieni
sau reptile, speciile listate fiind identificate in zona din jurul proiectului. Fenomenul se poate datora si prezentei,
la fiecare deplasare pe amplasament, a cel putin o turma de oi sau capre. Consideram ca impactul proiectului
propus asupra amfibienilor si reptilelor protejate in ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.
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Nicio specie de mamifere protejata in ROSCI0215 nu a fost identificata pe amplasamentul unde se
preconizeaza implementarea proiectului, prin urmare consideram ca impactul asupra acestora va fi unul
nesemnificativ. Mamiferele identificate in zonele din vecinatatea proiectului sunt reprezentate de specii cu
rezistenta dovedita la impactul antropic, deci afectarea acestora va fi nesemnificativa.
Păsările, chiar dacă unele dintre cele identificate sunt menţionate în anexele Directivei Păsări,
anexele Convenţiei Berna sau în OUG 57/2007, date fiind caracteristicile investitiei (suprafata relativ mica
alocata, existenta unei cariere in functiune in apropiere) si cu toate acestea prezenta in zona a speciilor
identificate, unele dintre ele protejate la nivelul Sitului de Protectie Avifaunistica, ne sustin afirmatia ca impactul
proiectului propus asupra pasarilor va fi unul minor.
Consideram ca luarea catorva masuri simple, precum respectarea tehnologiilor avizate si masurile de
protectie a mediului si a muncii legiferate, alaturi de o conduita decenta si respectuoasa fata de natura, vor
contribui la ocrotirea si bunastarea biodiversitatii.

Avand in vedere ca perimetrul propus se afla in arii protejate de importanta comunitara, proiectul
propus are legatura directa si este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate
ROSPA0019 Cheile Dobrogei si ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.
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XII. Piese desenate:
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- Plan de incadrare in zona 1: 50.000
- Fisa perimetrului temporar de exploatare - scara 1: 25.000
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