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REZUMAT

Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BERD) analizeaz posibilitatea acord rii unui împrumut
considerabil de pân la 10.5 milioane de euro Regiei Autosalubritate, întreprinderea municipal de gestionare
a de eurilor solide, care este 100 % de inut de c tre municipiul Chi in u. Împrumutul urmeaz s fie garantat
de c tre municipalitatea ora ului i se preconizeaz s fie cofinan at de un împrumut de pân la 10,5 milioane
de euro din partea B ncii Europene de Investi ii (BEI), i o finan are de pân la 5 milioane de euro de la un
donator interna ional. Veniturile din împrumut i grant vor finan a urm toarele investi ii prioritare în sistemul de
gestionare al de eurilor solide din Chi in u:
I.
II.
III.
IV.
V.

Reabilitarea depozitului de de euri de la în reni, i modernizarea acestuia conform Standardelor UE;
Reabilitarea unui drum de acces alternativ c tre depozitul de de euri de la în reni;
Închiderea amplasamentului temporar de depozitare a de eurilor din sectorul Ciocana, Chi in u;
Înnoirea flotei de autovehicule pentru colectarea de eurilor; i
Renovarea sta iei de transfer existente i acordarea inves iiilor pentru o sta ie de sortare a de eurilor.

A fost elaborat o Evaluare a aspectelor Sociale i de Mediu (S&M), dup cum este reflectat în Subcapitolul
1.2.2. de mai jos. În cadrul acestei activit i, a fost elaborat i o Evaluare a Impacturilor de Mediu i Sociale
(EIMS) i alte documente aferente, publicate ca parte a unei perioade de dezv luire de 120 de zile (care s-a
ini iat la începutul lunii august 2017 i s-a încheiat în decembrie 2017, dar fiind extins pân în aprilie 2018).
Proiectul este clasificat ca un proiect de categoria A.
Cu toate acestea, înainte de a primi investi ia poten ial din partea BERD, gunoi tea de la Ciocana, Chi in u
a fost închis , iar depozitul de de euri de la Tîn reni a fost redeschis i a început recep ionarea de eurilor. A
fost efectuat o Evaluare suplimentar a aspectelor Sociale i de Mediu (precum se men ioneaz în prezentul
raport), deoarece inten ia ini ial a fost ca depozitul de de euri de la în reni s se redeschid numai în urma
investi iei, proiect rii, construc iei i activit ilor în conformitate cu standardele solicitate, dup cum se descrie
mai jos. Prin urmare, scopul acestui raport este de a revizui activit ile curente de depozitare a de eurilor i
efectele acestora asupra s
ii i siguran ei mediului i asupra m surilor de atenuare, precum se descrie în
documenta ia existent privind desf urarea proiectului, în special în Planul de Ac iuni cu privire la aspectele
Sociale i de Mediu (PASM). În prezentul raport, se pune accent doar pe activit ile de la depozitul de de euri
din în reni.
Obiectivul acestei Evalu ri suplimentare a aspectelor Sociale i de Mediu a fost de a efectua o vizit la
depozitul de de euri din în reni i de a elabora un raport de sintez pentru BERD, care s ofere informa ii
actualizate privind situa ia curent de la amplasament. În special, au fost luate în considerare efectele noilor
activit i de depunere a de eurilor asupra impacturilor Sociale i de Mediu identificate anterior, i asupra
capacit ii Regiei Autosalubritate de a respecta cerin ele din politicile BERD. Planul de Ac iuni cu privire la
aspectele Sociale i de Mediu (PASM) existent a fost revizuit i actualizat, pentru a identifica ac iunile care au
fost implementate de c tre Regia Autosalubritate sau care au avansat înainte de redeschiderea depozitului de
de euri, i ac iunile care r mân nesolu ionate. În plus, au fost identificate ac iuni noi sau au fost modificate,
acolo unde este necesar, pentru a permite amplasamentului / Regiei Autosalubritate s îndeplineasc ulterior,
standardele CP i standardele UE privind BERD. Domeniile cheie care au fost consolidate în cadrul Planului
de Ac iuni cu privire la aspectele Sociale i de Mediu (PASM) includ:
Elaborarea unui program de investi ii pe termen mediu pentru un sistem separat de colectare a de eurilor
/ reciclabile i un sistem de minimizare, reciclare i reutilizare a de eurilor. Ar trebui luate în considerare
metode alternative de tratare a de eurilor, cum ar fi tratarea mecanico-biologic a de eurilor;
Ob inerea autoriza iilor de la Ministerul Mediului pentru evacuarea levigatului tratat din sta iile de tratare a
levigatului propuse, atât la gunoi tea de la Ciocana, cât i la depozitul de de euri de la în reni. De
asemenea, ar trebui s se ob in un permis pentru redeschiderea depozitului de de euri de la în reni.
Identificarea m surilor de protec ie a s
ii i siguran ei pentru activit ile curente i pentru construirea
terenului în viitor, deoarece activit ile opera ionale vor avea loc în apropierea activit ilor de construc ie;
Elaborarea i punerea în aplicare a procedurilor de acceptare a de eurilor cât mai curând posibil;
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Includerea m surilor de reglementare a fluxului de vehicule de construc ie i de transportare a de eurilor
în planul de gestionare al traficului de construc ie;
Monitorizarea continu ar trebui s înceap cât mai curând posibil (nu este efectuat în prezent, îns a
fost raportat c , pentru prima data de la redeschiderea depozitului, reprezentan ii Ministerului au participat
la sfâr itul lunii noiembrie 2017, la procesul de monitorizare);
Asigurarea conformit ii noilor sta ii de tratare a levigatului de la Ciocana i în reni cu standardele de
calitate a apei pentru apele uzate dup tratare;
În cadrul proiect rii detaliate, revizuirea necesit ii de a consolida barajul i terasamentul barajului, a a
cum noi de euri urmeaz s fie acceptate; i
În cadrul proiect rii detaliate, este necesar revizuirea proiect rii conceptuale pentru a include
gestionarea levigatului separat de gestionarea apei de suprafa , tehnologia depozitului de de euri i
extrac ia gazelor de de euri.
Planul de Ac iuni ini ial cu privire la aspectele Sociale i de Mediu (PASM) a fost actualizat, i s-a prezentat ca
un document separat anexat la prezentul raport. De asemenea, s-a efectuat o analiz cu privire la posibila
actualizare a Planului de Implicare a P ilor Interesate (PIPI) i a Cadrului de Restabilire a Mijloacelor de Trai.
Se consider c Planul de Implicare a P ilor Interesate ar trebui actualizat, îns nu i Cadrul de Restabilire a
Mijloacelor de Trai, deoarece gunoi tea de la Ciocana este acum închis , iar colectorii de de euri nu se mai
afl la locul respectiv. Unii dintre colectorii de de euri au solicitat s lucreze într-o companie privat pentru a
ob ine locuri de munc stabile. Prin urmare, Planul de Implicare a P ilor Interesate, de asemenea, a fost
actualizat i publicat separat.
Prezentul raport, Planul de Ac iuni cu privire la aspectele Sociale i de Mediu (PASM) i Planul de Implicare a
ilor Interesate (PIPI), sunt prezentate ca un act adi ional la pachetul de documente aferent Evalu rii
Impactului de Mediu i Social (EIMS), publicat anterior.
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1

INTRODUCERE

1.1

CONTEXTUL PROIECTULUI
Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BERD) analizeaz posibilitatea acord rii unui împrumut
considerabil de pân la 10.5 milioane de euro Regiei Autosalubritate, întreprinderea municipal de gestionare
a de eurilor solide, care este 100 % de inut de c tre municipiul Chi in u. Împrumutul urmeaz s fie garantat
de c tre municipalitatea ora ului i se preconizeaz s fie cofinan at de un împrumut de pân la 10,5 milioane
de euro din partea B ncii Europene de Investi ii (BEI), i o finan are de pân la 5 milioane de euro de la un
donator interna ional. Veniturile din împrumut i grant vor finan a urm toarele investi ii prioritare în sistemul de
management al de eurilor solide din Chi in u:
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Reabilitarea depozitului de de euri de la în reni, i modernizarea acestuia conform Standardelor
UE;
Reabilitarea unui drum de acces alternativ c tre depozitul de de euri de la în reni;
Închiderea amplasamentului temporar de depozitare a de eurilor din sectorul Ciocana, Chi in u;
Înnoirea flotei de autovehicule pentru colectarea de eurilor; i
Renovarea sta iei de transfer existente i acordarea investiiilor într-o sta ie de sortare a de eurilor.

Cele de mai sus constituie "Proiectul", care va contribui la îmbun
solide i la îmbun
irea situa iei ecologice din Chi in u.

irea serviciilor de gestionare a de eurilor

A fost elaborat o Evaluare a aspectelor Sociale i de Mediu (S&M), dup cum este reflectat în Subcapitolul
1.2.2. de mai jos. În cadrul acestei activit i, a fost elaborat i o Evaluare a Aspectelor de Mediu i Sociale
(EIMS) i alte documente aferente, prezentate ca parte a unei perioade de diseminare de 120 de zile (care s-a
ini iat la începutul lunii august 2017 i s-a încheiat în decembrie 2017, dar fiind extins pân în aprilie 2018).
Proiectul este clasificat ca un proiect de categoria A.
Cu toate acestea, înainte de a primi investi ia poten ial din partea BERD, gunoi tea de la Ciocana, Chi in u
a fost închis , iar depozitul de de euri de la Tîn reni a fost redeschis i a început recep ionarea de eurilor. A
fost efectuat o Evaluare suplimentar a aspectelor de Mediu i Sociale (precum se men ioneaz în prezentul
raport), deoarece inten ia ini ial a fost ca depozitul de de euri de la
reni s se redeschid numai în
urma investi iei, proiect rii, construc iei i activit ilor în conformitate cu standardele solicitate, dup se descrie
mai jos. Prin urmare, scopul acestui raport este de a revizui activit ile curente de depozitare a de eurilor i
efectele acestora asupra s
ii i siguran ei mediului i asupra m surilor de atenuare, precum se descrie în
documenta ia existent privind desf urarea proiectului, în special în Planul de Ac iuni cu privire la aspectele
Sociale i de Mediu (PASM). În prezentul raport, se pune accent doar pe activit ile de la depozitul de de euri
din în reni.

1.2

OBIECTIVE I SCOPURI

1.2.1

OBIECTIVE GENERALE
Obiectivul specific al evalu rii generale a fost revizuirea conformit ii proiectului propus în vederea aplic rii
celor mai bune practici relevante, a standardelor corporative, na ionale, ale UE i a cerin elor de performan
1
(CP) ale BERD, în special politica BERD cu privire la aspectele sociale i de mediu , care expune CP în modul
urm tor:
CP 1: Evaluarea i managementul aspectelor sociale i de mediu;
CP 2: Locuri de munc i condi ii de munc ;
CP 3: Prevenirea i reducerea polu rii;
CP 4: S
tatea, siguran a i securitatea comunit ii;
CP 5: Achizi ionare de terenuri, str mutare involuntar i transfer economic (nu a avut loc str mutarea
involuntar , cu toate acestea, au fost luate în considerare achizi iile de teren i transferul economic);
CP 6: Conservarea biodiversit ii i gestionarea durabil a resurselor naturale vii;
CP 7: Persoane b tina e (nimeni nu e prezent în regiunea proiectului);

1

Politica de mediu i social , Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, mai 2014.
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CP 8: Patrimoniul cultural;
CP 9: Intermediari financiari (nu se aplic ); i
CP 10: Divulgarea informa iei i implicarea p ilor interesate.
Potrivit celor de mai sus, propunerile referitoare la proiect au fost evaluate în conformitate cu cerin ele
principale ale UE, inclusiv cu Directiva privind emisiile industriale2 i cu Directiva privind depozitarea
de eurilor3. Evaluarea Impactului asupra aspectelor de Mediu i Sociale a fost structurat pentru a îndeplini
atât cerin ele na ionale, cât i cele interna ionale, adic cerin ele de performan ale BERD i legisla ia în
vigoare a UE privind Evaluarea Impactului asupra Mediului4 (actualizat în 2014), precum i Directiva privind
protec ia p
rilor5 i Directiva privind protec ia habitatelor6.

1.2.2

SCOPUL ANTERIOR AL ACTIVIT

II

În conformitate cu obiectivele men ionate mai sus, scopul anterior a inclus elaborarea urm toarelor livrabile:
Raport de analiz privind Evaluarea Impactului asupra Mediului i aspectelor Sociale (EIMS);
Evaluarea Impactului asupra Mediului i aspectelor Sociale, care include un Plan de Gestionare a
aspectelor de Mediu i Sociale (PGMS), i este structurat astfel încât s îndeplineasc atât cerin ele
na ionale, cât i cele interna ionale;
Un Plan de Implicare a P ilor Interesate (PIPI);
Un Rezumat Non-tehnic (RNT);
Evaluarea Riscurilor Hidrologice (ERH);
Un Cadru de Restabilire a Mijloacelor de Trai (CRMT); i
Un Raport de Audit privind aspectele de Mediu i Sociale, care include Tabelul Rezumatic care prezint
ac iunile conformate la cerin ele BERD i un Plan separat de Ac iune privind aspectele Sociale i de
Mediu.

1.2.3

SCOPUL EVALU RII SUPLIMENTARE ALE ASPECTELOR SOCIALE I DE MEDIU
Scopul acestei Evalu ri suplimentare ale aspectelor Sociale i de Mediu a fost de a expune urm toarele:
O descriere a opera iunilor curente i planificate referitoare la acceptarea de eurilor la depozitul de
de euri din în reni (cantitatea i volumul de de euri depozitate pân în prezent, zonele de depozitare la
amplasament, cantitatea preconizat de umplere / planificat i termenul în care noul depozit proiectat va
func iona);
O descriere a procedurilor opera ionale aplicate i a procedurilor de s
tate i securitate a mediului;
O descriere referitoare la monitorizare (la fa a locului i în afara terenului);
Efectele noilor activit i de depozitare a de eurilor de la în reni:
Impacturile Sociale i asupra Mediului asociate opera iunilor curente i planificate;
Proiectarea i modific rile/amendamentele opera ionale care ar putea fi necesare i m surile de
atenuare care trebuie aplicate pentru a asigura respectarea cerin elor din politicile BERD (CP);
Alte aspecte, inclusiv contractul de închiriere a terenului, beneficiile pentru comunitate i activit ile
recente ale p ilor interesate; i
Efectele asupra costurilor i timpului (în m sura în care este posibil).
Un rezumat privind statutul aprob rii Evalu rii na ionale a Impactului asupra Mediului (EIM) i autorizarea
amplasamentului;
O descriere a noii sta ii de tratare a levigatului care urmeaz a fi instalat în curând;
O actualizare a Planului de Ac iuni cu privire la aspectele Sociale i de Mediu (PASM) recent prezentat,
pentru a reflecta concluziile revizuirii prin ac iuni suplimentare sau modificate care ar putea fi solicitate
pentru conformitatea ulterioar cu CP ale BERD i standardele UE; i

2

DIRECTIVA 2010/75 / UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea i controlul integrat al polu rii) (modificat)
3
Directiva Consiliului 1999/31 / CE din 26 aprilie 1999 privind depozitarea de eurilor
4
DIRECTIVA 2014/52 / UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92 /
UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
5
DIRECTIVA 2009/147 / CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind conservarea p
rilor
lbatice (versiune codificat )
6
Directiva 92/43 / CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor s lbatic
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O actualizare a tabelului actual care prezint conformitatea ac iunilor cu CP al BERD i, în caz c m sura
în care au fost depozitate noile de euri arat c respectarea integral a cerin elor de performan (CP)
BERD nu poate fi realizat , astfel, acest fapt trebuie s se reflecte în tabelul de conformitate a ac iunilor
cu CP.
Pe lâng acestea, s-a efectuat o analiz pentru a determina dac este necesar revizuirea Planului curent de
Implicare a P ilor Interesate (PIPI) i Cadrul curent de Restabilire a Mijloacelor de Trai (CRMT).
Comentariul este expus în prezentul raport, de i Planul de Implicare a P ilor Interesate revizuit este
prezentat separat. Nu este necesar revizuirea Cadrului de Restabilire a Mijloacelor de Trai, acest lucru nu
mai este aplicabil, deoarece gunoi tea de la Ciocana este acum închis , iar colectorii de de euri nu se afl la
amplasament. Unii colectori de de euri au solicitat s lucreze într-o companie privat pentru a ob ine locuri de
munc stabile.

1.3

ECHIPA DE AUDIT I IMPLICAREA AUDITATULUI
În perioada 16-17 noiembrie 2017, echipa de proiect a companiei WSP a efectuat o vizita în ar . Vizita privind
efectuarea evalu rii are la baz observa ii din teritoriu, revizuirea documenta iei i convorbiri / întruniri. În
timpul vizitei, au avut loc convorbiri i discu ii cu Victor Serghienco, directorul tehnic adjunct al Regiei
Autosalubritate.

1.4

TERENURI VIZITATE
A fost vizitat depozitul de de euri de la
transfer a acesteia.

1.5

în reni i, de asemenea, gunoi tea de la Ciocana i sta ia de

RESTRÂNGERI
Activitatea desf urat ofer o imagine de ansamblu asupra opera iunilor curente de gestionare a de eurilor
ale companiei (Regia Autosalubritate), îns exist
constrîngeri referitoare la timpul alocat vizitei
amplasamentului i la personalul disponibil de a efectua aceste vizite în ar .
Compania WSP i-a fundamentat concluziile i recomand rile în baza informa iilor disponibile, observa iilor
vizuale i r spunsurile auditatului. WSP nu garanteaz
i nu poate garanta c terenurile auditate nu se
confrunt cu probleme de mediu sau de s
tate i securitate, cu probleme sociale sau cu datorii decât cele
observate în timpul auditului. În caz c mai multe informa ii vor fi disponibile pentru WSP mai târziu, poate fi
necesar modificarea constat rilor sau concluziilor prezentate în acest raport. WSP a examinat rapoartele i a
analizat înregistr rile în form scris în cadrul acestui audit, îns , WSP nu a verificat con inutul sau exactitatea
acestor informa ii, i se sugereaz c compania o va face separat, în caz de necesitate.
Acest raport a fost întocmit ca o versiune de raport pentru divulgare public i ca un act adi ional la pachetul
de documente a Evalu rii Impactului asupra aspectelor de Mediu i Sociale, publicat anterior. Acest raport nu
poate fi considerat ca o baz pentru p ile ter e f
autorizarea scris prealabil din partea WSP.

1.6

RAPOARTE I ALTE INFORMA II CERCETATE
Înainte de vizit , a fost emis un chestionar c tre Regia Autosalubritate pentru a permite întocmirea
documentelor i r spunsurilor scrise care urmeaz a fi înaintate c tre examinare.
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2

SITUA IA AMPLASAMENTULUI I EVOLU IA ULTERIOAR

2.1

ASPECTE CHEIE
Acceptarea de eurilor la depozitul de de euri din în reni înainte de primirea fondurilor de investi ii propuse,
creeaz o serie de preocup ri cu privire la posibilele investi ii ulterioare din partea BERD într-un depozit de
de euri care urmeaz a fi proiectat i exploatat în conformitate cu standardele UE. Aceast evaluare
abordeaz influen a noilor opera iuni de depozitare a de eurilor la depozitul de de euri din în reni asupra
documenta iei finale publicate i asupra proiect rii ulterioare a depozitului de de euri.

2.2

ACTIVIT

I LA DEPOZITUL DE DE EURI DIN ÎNT RENI

2.2.1

PREZENTARE GENERAL
Depozitul de de euri de la în reni (raionul Anenii Noi) are o suprafa de aproximativ 25 ha i este situat la
aproximativ 30 km la sud-est de or. Chi in u i la 5 km de satele Cre oaia i în reni. Depozitul a fost
proiectat i construit în conformitate cu standardele sovietice în perioada 1984-1991. Construc ia a început în
anul 1987, iar amplasamentul a fost dat în exploatare în anul 1991. Depozitul de de euri este clasificat ca fiind
un depozit de de euri construit, dar nu este un depozit sanitar de de euri. Acesta a încetat s func ioneze în
2010 din cauza plângerilor provenite din sate privind poluarea apelor subterane.
Pe o parte de teren exist un sistem de colectare i utilizare a gazelor reziduale, care a fost instalat i
exploatat de c tre JSK BioGasInter din anul 2008. Acesta include 56 de sonde de colectare a gazelor, dintre
care 30 au fost raportate anterior pentru extrac ia gazului de de euri la trei substa ii, dintre care exist o
singur eav care alimenteaz instala ia de utilizare a gazului de depozit pentru a genera energie electric
care alimenteaz re eaua. Exist , de asemenea, un sitem de ardere în scopuri de rezerv sau pentru arderea
gazului rezidual care nu este folosit de instala ia de utilizare. Contractul dintre Prim ria or. Chi in u,
BioGasInter i partenerii italieni (Unendo Energia EpA) privind construirea i exploatarea instala iei de
colectare a gazelor reziduale a fost semnat în 2004 i expir în decembrie 2018. Fabricile de gaze de ardere
au încetat s mai func ioneze cu aproximativ un an în urm , deoarece întreprinderea contractat s-a
confruntat cu dificult i financiare. În prezent, Regia Autosalubritate nu are planuri ferme privind modul în care
gestioneze cel mai bine gazele de depozitare de pe teren, ori de la de eurile vechi, de eurile care sunt
acceptate în prezent, ori de la noile de euri care vor fi depozitate dup construirea depozitului de de euri,
conform Directivei privind depozitele de de euri. Cu toate acestea, acest subiect se afl în discu ii cu
compania contractat pentru a încerca s rezolve problema i s extind sistemul de colectare a gazelor. Cu
toate acestea, nu este clar care va fi rezultatul ulterior în aceast privin , având în vedere c contractul va
expira în curând, într-o perioad de un an i c în prezent, de eurile vor fi acceptate pe teren.
Nu exist nici o sta ie de tratare a levigatului. Levigatul este colectat i depozitat în ase cisterne subterane
cu o capacitate de 330 m3. Levigatul continu s fie recirculat în mod continuu prin colectarea din
rezervoarele subterane în autocisterne cu con inutul golit în partea superioar a depozitului de de euri.

2.2.2

ACTIVIT

I ANTERIOARE

Pân la închiderea amplasamentului, în 2010 a fost exploatat o singur celul mare de de euri cu
aproximativ 20 de milioane de m3 de de euri fiind depuse pe o suprafa de 16.13 hectare. La baza
depozitului de de euri exist o garnitur din lut, cu o permeabilitate redus de 100 cm grosime. De eurile
depozitate anterior au fost acoperite cu 40-50 cm de sol cu permeabilitate redus , ca material liber de
acoperire.

2.2.3

ACTIVIT

I NOI

Capacitatea total a amplasamentului la proiectare (a a cum a fost proiectat ini ial) era de 44 milioane m3,
iar depozitul de de euri a primit anterior 20 milioane m3 de de euri necompactate. Datorit lucr rilor
preg titoare (reprofilarea, stratul de etan are intermediar , utilizarea acoperirii zilnice i acoperirea final ), s-a
estimat anterior7 c în cazul relu rii opera iunilor de depozitare a de eurilor, durata de via r mas a acestuia

7

Moldova: Studiu de fezabilitate al Proiectului privind de eurile solide din Chi in u, Fichtner Management Consulting, Raport Final, iunie
2017
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ar fi de maximum 7 ani pe baza capacit ii disponibile. Volumul total de depozitare a fost estimat la 2.750
milioane m3.
Depozitul de de euri de la în reni a fost redeschis pentru acceptarea de eurilor în data de 6 iulie 2017. S-a
raportat c aproximativ 700 de tone pe zi (echivalentul a 490 m3 pe zi, raportat la 0,7 tone pe m 3) sunt în
prezent recep ionate pentru a fi depozitate. Depozitul de de euri func ioneaz ase zile pe s pt mân (de luni
pîn sâmb ) i, prin urmare, la aceast capacitate de umplere, se estimeaz c pân la sfâr itul anului
2017, aproximativ 105,000 de tone sau 73,500 m 3 (necompactate) de de euri noi vor fi depuse începând cu
redeschiderea acestuia. Este pu in probabil c un nou depozit de de euri la în reni, proiectat conform
standardelor UE, va fi preg tit înainte de sfâr itul anului 2019, deoarece cerin ele-cheie ar implica aprobarea
finan rii i plata cheltuielilor, urmate de licita ii, i de proiectarea i construirea depozitelor.
În cazul în care opera iunile curente de depozitare a de eurilor vor continua, pân la sfâr itul anului 2019 se
estimeaz c s-ar fi fost depozitat aproximativ 541,800 tone sau 379,000 m 3 (necompactate) de de euri noi.
Regia a sus inut ideea c , înainte de acceptarea noilor de euri, durata de via a depozitului era de
aproximativ 7 ani i, prin urmare, pân când acesta este un teren proiectat conform standardelor UE, durata
de via s-ar fi redus.
Cu toate acestea, Fichtner8 a prezentat un raport recent privind actualizarea studiului de fezabilitate tehnic al
proiectului, deoarece de eurile au început s fie acceptate. Acesta ofer un nou concept de implementare
tehnic a moderniz rii depozitului de de euri, luând în considerare de eurile care au început s fie depozitate
i care acoper construc ia celulelor de de euri, lichidarea intermediar , gestionarea levigatului, gestionarea
apelor de suprafa , a gazelor de ardere, costurile, etc. Pe baza acestui concept de implementare, din luna
iulie 2017, a fost calculat o capacitate total de 11 ani pentru depozitul de de euri, când acestea au început
fie depozitate la depozitul de de euri. Cre terea capacit ii r mase din cei 7 ani preceden i, se datoreaz
mai multor factori, printre care se num
i reducerea cantit ilor de de euri primite (anterior, a fost utilizat o
cifr de 1000 tone pe zi), proiectarea conceptual calitativ pentru amplasament i presupunerea c va fi
ob inut o cre tere a de eurilor pentru opera iunile ulterioare, odat ce un compactor va fi disponibil la
amplasament.
Singurele lucr ri de preg tire care au fost întreprinse de Regia Autosalubritate înainte de redeschiderea
depozitului de de euri din în reni au fost înlocuirea a 50% din solurile de suprafa cu permeabilitate redus
(cu material de acoperire informal) i construc ia unei platforme de depozitare. Acestea din urm sunt
necesare deoarece camioanele folosite în prezent pentru a transporta de eurile pe amplasament nu pot
ajunge în siguran la zona activ de depozitare a de eurilor, i astfel acestea depoziteaz de eurile de pe o
platform ridicat i apoi acestea sunt împr tiate folosind un buldozer pe amplasamentul propriu-zis (vezi
imaginea 1 din Anexa C).
În momentul vizitei în teren, a fost construit o a doua platform de basculare (vezi imaginea 3 din Anexa C).
Amplasamentul a fost împ it în patru sectoare; primul sector este aproape complet la nivelurile finale
convenite i, în curând, de eurile vor începe a fi acceptate în cel de-al doilea sector. Deocamdat , de eurile
nu sunt depozitate în zonele în care au fost instalate conductele de colectare a gazelor, cu toate acestea, este
probabil ca în aceast parte a amplasamentului în curând s înceap depunerea de eurilor. Din observa iile
de pe teren, în imea de eurilor p rea s fie de aproximativ 8-10 metri în ime (vezi imaginile 6 i 7 din
Anexa C). Nu are loc nici o compactare a de eurilor. Potrivit datelor disponibile, stratul de acoperire a
de eurilor zilnice, conform referin ei, era de 25 cm de sol, de i s-a observat o suprafa mare de de euri
expuse (vezi imaginea 2 din Anexa C).
Studiul de fezabilitate ini ial propus de Fichtner a oferit un proiect conceptual ini ial care include tratarea
levigatului, c ptu irea intermediar a de eurilor, stabilitatea barajului i sistemul de utilizare a gazelor; totu i,
dup vizita la depozit din noiembrie 2017, s-a recomandat ca acest fapt s fie examinat în baza opera iunilor
curente de gestionare a de eurilor la depozitul de de euri, precum i poten ialele probleme identificate.
Fichtner a prezentat un studiu de fezabilitate actualizat, dup cum s-a men ionat mai sus.
Noua proiectare conceptual propus de Fichtner permite ca o anumit cantitate de de euri s fie în
continuare depozitat în zona actual a depozitului de de euri, în timp ce restul depozitului este reproiectat i

8

Actualizarea proiectului: Raportul privind stadiul actual i implementarea proiectului pentru depozitul de de euri din în reni, Fichtner
Management Consulting, februarie 2018
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construit conform standardelor UE. Faza de construc ie va dura pân la doi ani. Când construc ia va fi
finalizat , zona de depozitare a de eurilor va fi închis i reabilitat , iar de eurile vor fi acceptate numai în
zona nou construit .
Se recomand ca speciali tii în proiectarea depozitelor de de euri s fie instrui i s prezinte un proiect detaliat
pentru depozit, cu solu ii identificate în raportul actualizat al Proiectului realizat de Fichtner, în care se iau în
considerare noile de euri care vor fi depozitate i vor continua s fie depozitate în timpul oric ror lucr ri de
construc ie.

2.2.4

TERASAMENTUL BARAJULUI
Un dig (numit i "baraj") formeaz o structur de re inere pentru volumul principal de de euri. A avut loc
înmuierea barajului din depozitul de de euri din cauza levigatului i a unor defec iuni. Drept urmare, acesta a
fost înt rit de construc ia unui num r de banchete în afara volumului de de euri. Fichtner a evaluat stabilitatea
noului baraj pentru a finaliza depozitul de de euri i a recomandat anumite lucr ri pentru a asigura stabilitatea
acestuia pe termen lung.
Zona curent pentru de eurile noi nu este situat lâng baraj. De eurile vor reprezenta o înc rc tur
suplimentar , dar în prezent, este pu in probabil s afecteze stabilitatea barajelor. Totu i, aceasta poate fi o
deteriorare, în caz c depunerea de eurilor va fi foarte aproape de baraj sau dac de eurile vor ajunge la o
în ime suficient pentru a crea o înc rc tur suplimentar semnificativ . De eurile nu trebuie amplasate în
apropierea barajului pân când nu se efectueaz o evaluare a depozitelor de de euri recent .
Lucr rile de etan are i de stabilizare sunt recomandate pentru baraje, ceea nu ar putea fi posibil dac
înc rc turile de de euri dep esc marginea nordic a gunoi tii. Se recomand ca viitoarele opera iuni s fie
planificate, astfel încât s fie posibile eventuale îmbun
iri, adic s se men in un spa iu adecvat de
construc ie i s se realizeze calcule de stabilitate pe termen scurt pentru volumul de de euri în timpul
lucr rilor. Aceste recomand ri sunt prev zute în Planul de Ac iuni cu privire la aspectele Sociale i de Mediu
(PASM).

2.2.5

RECEP IONAREA DE EURILOR
Precum s-a men ionat mai sus, s-a raportat c din momentul re-deschiderii amplasamentului, în prezent,
acesta recep ioneaz în regiune 700 de tone de de euri pe zi. În timpul vizitei, au fost g site o serie de
de euri i s-a constatat c vehiculele de transportare a de eurilor au ie it direct pe platforma de depozitare i
au transportat de eurile la depozit f
a se verifica acceptarea acestora.
Mai mult decât atât, în prezent, nu exist nici un cântar pentru vehicule pe teritoriul depozitului de de euri. S-a
confirmat c compania de vehicule contractat pentru a colecta de euri municipale utilizeaz propriul cântar la
Ciocana înainte de a ajunge la gunoi te, iar Regia Autosalubritate este în proces de achizi ionare a unui
cântar pentru aceasta.
În plus, în afar de fluxul de de euri municipale din Chi in u, Regia Autosalubritate a confirmat c depozitul
de de euri recep ioneaz de euri din alte surse. Acestea includ de euri provenite de la companii private i de
la surse industriale, i s-a raportat c se recep ioneaz pân la 30% de de euri industriale. Iar în afar de 3840 camioane pe zi de de euri municipale pe care le recep ioneaz , mai exist o surs suplimentar de 10-15
camioane mai mici.
Unul dintre aspectele cheie ap rute în timpul consulta iilor cu p ile interesate i stipulate în Analiza
Prealabil a aspectelor Sociale i de Mediu (APSM), a fost atunci când amplasamentul func iona anterior, iar
procedurile de recep ionare a de eurilor erau insuficiente / dificile. În plus, natura de eurilor recep ionate
anterior nu a fost pe deplin în eleas prin afirma ii potrivit c rora ar putea fi recep ionate materiale periculoase
/ nocive, de exemplu: schelete de animale. Regia Autosalubritate a raportat c de eurile industriale /
periculoase reprezint o problem semnificativ , iar PASM revizuit recomand op iuni i solu ii pentru sortarea
i gestionarea de eurilor periculoase.
Prin urmare, unul din elementele PASM a fost de a pune în aplicare un sistem de proceduri de operare, în
conformitate cu cerin ele Directivei privind depozitele de de euri, pentru a include criteriile de recep ionare a
de eurilor. Aceast cerin nu a fost implementat pân în prezent. Amestecarea de eurilor periculoase cu
cele nepericuloase este interzis în temeiul Directivei privind depozitarea de eurilor i, prin urmare, este
esen ial ca Regia Autosalubritate s implementeze procedurile opera ionale necesare identificate în PASM;
inclusiv criteriile i procedurile de acceptare a de eurilor pentru caracterizarea, manipularea, inspec ia i
respingerea / carantinizarea de eurilor.
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Majoritatea de eurilor recep ionate la depozit con in i de euri municipale mixte. Are loc sortarea limitat a
de eurilor; propriet ile reziden iale i comerciale sunt prev zute cu recipiente cu coduri de culoare pentru
reciclabile, dar calitatea reciclabilelor colectate este, în general, sc zut din cauza contamin rii. Ca atare, este
necesar o sortare suplimentar înainte de depozitarea de eurilor, iar un operator privat (ABS) a deschis
acum o unitate de sortare a de eurilor în Chi in u. În afar de Directiva privind Depozitele de De euri care
impune tratarea de eurilor înainte de depozitarea acestora în depozitele de de euri, i se impune aplicarea
Directivei-Cadru privind De eurile prin ierarhia de gestionare a de eurilor i se stabilesc obiective pentru
reciclare i recuperare. În acest sens, se recomand ca Regia Autosalubritate s elaboreze i s adopte un
program de investi ii pe termen mediu pentru dezvoltarea unui sistem separat de colectare a de eurilor /
reciclabilelor i a unui sistem de minimizare, reciclare i reutilizare a de eurilor. Acestea ar trebui s
investigheze metode alternative de tratare a de eurilor, cum ar fi tratarea de eurilor mecanico-biologice.
Aceste recomand ri sunt expuse în PASM.

2.2.6

GESTIONAREA LEVIGATULUI
O nou sta ie de tratare a levigatului a fost livrat la gunoi tea de la Ciocana din Chi in u, care va fi instalat
în viitorul apropiat, (vezi imaginea 10, Anexa C). S-a raportat c o sta ie nou de tratare a levigatului, de
asemenea, va fi instalat la depozitul de de euri din în reni, care urmeaz a fi pus în func iune i va
func iona pe deplin în 2018 (vezi imaginea 9, Anexa C, pentru loca ia propus a sta iei de tratare a levigatului).
Ambele sta ii de tratare a levigatului vor folosi aceea i tehnologie i s-a demonstrat c performan a instala iei
de la depozitul de de euri de la Ciocana va fi evaluat înainte de instalarea aceleia i sta ii, dar mai mari, la
depozitul de de euri de la în reni.
Capacitatea instala iei de la în reni va fi de 150m3 / zi, spre deosebire de capacitatea instala iei de la
gunoi tea de la Ciocana, care va fi de 55m 3 / zi. Tehnologia utilizat va fi tehnologia de osmoz invers . La
depozitul de de euri de la în reni, aproximativ 20% din levigatul concentrat vor fi reciclate continuu în
depozitul de de euri cu 80% de ap tratat prin canal de beton spre mediul înconjur tor (câmpuri adiacente).
Nu se tie care este performan a acestei instala ii, de ex. eficien a elimin rii contaminan ilor sau valorile limit
de emisie i dac deversarea va îndeplini standardele necesare de calitate a mediului / apei. Ar trebui s se
efectueze o evaluare pentru a determina performan ele necesare pentru respectarea standardelor de calitate
a mediului / apei, cu o sta ie de tratare a levigatului specificat în mod corespunz tor i, dup instalare, ar
trebui s se efectueze o monitorizare regulat a evacu rii pentru a demonstra conformitatea cu standardele.
Aceste recomand ri sunt expuse în PASM revizuit.
În leg tur cu depozitul de de euri de la Ciocana, a fost efectuat o licita ie care include parametrii, iar
compania german Klarwin a cî tigat contractul de achizi ie i construire a sta iei cu proiectarea elaborat de
compania german Grimm and Wulff. Se propune ca aceea i companie s achizi ioneze sta ia de tratare de la
depozitul de de euri din în reni. Licita ia s-a desf urat în limba român , de i a fost furnizat un manual de
operare9 i în limba englez . Sistemul const din Faza I (sau Faza Levigatului) pentru tratarea levigatului, i
Faza II (sau Faza de Permeabilitate) i un sistem integrat de rezervoare. Faza de Levigat este prezentat în
imaginea 1 i Faza de Permeabilitate – în imaginea 2 de mai jos.

9

Manual, instala ie de tratare a levigatului pentru depozitele de de euri ROAW 9134 DTG 22/4, Grimm & Wulff
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Imaginea 1 – Faza de Levigat

Apa brut care trebuie tratat este pre-filtrat cu un filtru de nisip i patru filtre de cartu (FC14xx1). În
blocurile modulului are loc apoi osmoza invers . Permeatul produs intr apoi în faza de permeabilitate pentru
o ulterioar tratare. Concentratul produs urmeaz a fi eliminat.
Imaginea 2 – Faza de Permeabilitate

Permeabilitatea din Faza de Levigat este direc ionat spre Faza de Permeabilitate pentru o deconcentrare
ulterioar . Se produce apoi un nou concentrat, care este alimentat înapoi în Faza de Levigat. Permeatul din
Faza de Permeabilitate se revars într-un rezervor de stocare a permeatului cu un sistem de aerisire instalat
pentru a reduce pH-ul.
Nu sunt propuse alte faze de tratare. Manualul ofer parametrii i concentra iile de ap brut , dar nu i
nivelurile care vor fi ob inute dup tratament. Un document de specifica ie tehnic în limba român prezint
performan ele în ceea ce prive te eliminarea amoniului la un pH de 6,5 la> 99% i îndep rtarea compu ilor
organici cu o greutate molecular ridicat la > 99,9%.
Nu exist permis de autorizare pentru eliminarea levigatului tratat nici pentru depozitul de de euri de la
Ciocana, i nici pentru depozitul de de euri de la în reni. Regia Autosalubritate a declarat c va solicita o
autoriza ie de la Ministerul Mediului pentru a gestiona evacuarea levigatului tratat. Se recomand ca
autoriza ia s se primeasc înainte ca levigatul tratat s fie evacuat, i acest lucru este inclus în PASM.
PASM original a f cut recomand ri privind monitorizarea levigatului i a solicitat o proiectare detaliat a
instala iei de tratare a levigatului, inclusiv o evaluare complet a celor mai bune tehnici disponibile. Pân în
momentul de fa , nu a fost efectuat nici o monitorizare a apei sau a levigatului, adic înainte sau dup redeschiderea depozitului de de euri.
Acest lucru ar fi fost util pentru a furniza o linie de baz înainte de relansarea depozit rii. S-a afirmat c
Ministerul Mediului a f cut o vizit la fa a locului la sfâr itul lunii noiembrie pentru a efectua monitorizarea
necesar , iar rezultatele vor fi pân la sfâr itul lunii decembrie 2017. În timp ce este disponibil o schi pentru
sta ia de tratare a levigatului propus, nu a fost efectuat analiza BAT.
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Având în vedere cele de mai sus, în PASM examinat au fost propuse o serie de recomand ri suplimentare
care includ:
Efectuarea unei evalu ri a calit ii levigatului tratat propus i compararea cu Standardele de Calitate a
Mediului i a Apei relevante din Moldova i UE.
În cazul în care Standardele de Calitate a Mediului / Standardele de Calitate a Apei nu vor fi respectate,
se vor evalua etapele suplimentare de tratare;
Aplicarea autoriza iilor de evacuare a levigatului tratat atât de la gunoi tea de la Ciocana, cât i de la
depozitul de de euri de la în reni; i
Monitorizarea regulat a evacu rilor tratate.

2.2.7

GESTIONAREA GAZULUI REZIDUAL
Un sistem de extrac ie a gazelor reziduale este instalat pe un sector a depozitului original de de euri, îns ,
dup cum s-a discutat mai sus, acesta nu a func ionat mai mult de un an datorit dificult ilor financiare cu
care se confrunt compania contractat . Mai mult, s-a raportat c , chiar i atunci când sistemul de extrac ie a
gazelor era în operare, nu a colectat gaz în mod eficient din cauza absen ei unei suprafe e de depozit bine
închise (acoperire) i a prezen ei unor niveluri ridicate de levigat în sondele de gaze.
Colectarea gazului residual este o cerin a Directivei privind depozitele de de euri pentru toate depozitele de
de euri care accept de euri biodegradabile. Pentru a controla poten ialele riscuri asociate cu transferarea i
emisiile de gaze, gazul rezidual trebuie eliminat din de euri, tratat i, în m sura posibilului, utilizat. Prin
urmare, un sistem de colectare a gazelor conceput în mod adecvat pentru depozitele de de euri din în reni
ar trebui planificat pentru:
Prevenirea transferului de de euri;
Reducerea emisiilor; i
Optimizarea utiliz rii (unde e posibil).
Studiul de fezabilitate original realizat de Fichtner a propus extinderea, îmbun
irea i modernizarea
sistemului actual de colectare i utilizare a gazelor pentru a gestiona gazele generate atât de de eurile vechi
cât i de cele noi depozitate. Cu toate acestea, în urma vizitei depozitului de de euri în noiembrie 2017, s-a
recomandat ca acest lucru s fie revizuit luând în considerare opera iunile actuale de gestionare a de eurilor,
a statutului actualului sistem de colectare a gazelor naturale i a problemelor poten iale identificate. Actuala
umplere cu de euri noi poate d una sau poate face dificil colectarea ulterioar a gazelor prin sistemul actual,
prin urmare este necesar s se prezinte o propunere pentru protec ia acestui sistem sau abandonarea
acestuia.
Schi a conceptual din raportul actualizat de Fichtner propune abandonarea sistemului actual de colectare i
utilizare a gazelor din cauza ineficien ei acestuia. Un nou sistem de gestionare a gazelor de depozit care
cuprinde sonde de extrac ie a gazelor, linii de transportare, substa ii i un sistem de ardere va fi instalat ca
parte a lucr rilor de construc ie a depozitului nou proiectat (Faza 2, sec iunea 1). Cu toate acestea, în
perioada intermediar pân la începerea construc iei, se recomand reînnoirea sistemului existent, plus alte
suri necesare pentru reducerea riscurilor generate de gazele din depozitele de de euri.
PASM-ul ini ial a f cut recomand ri privind monitorizarea gazelor reziduale. Nu a fost efectuat nici o
monitorizare pân în prezent, adic înainte sau dup re-deschiderea depozitului de de euri. Acest lucru ar fi
fost util pentru a furniza o linie de baz înainte de relansarea depozit rii. S-a afirmat c Ministerul Mediului a
vizitat amplasamentul la sfâr itul lunii noiembrie pentru efectuarea monitoriz rii necesare, iar rezultatele sunt
teptate pân la sfâr itul lunii decembrie 2017.

2.2.8

IMPLICAREA ÎN PROIECTAREA I ÎN ACTIVITATEA ULTERIOAR
DE DE EURI DIN ÎN RENI

A DEPOZITULUI

Din observa iile de la amplasament, principalele riscuri i aspecte legate de tehnologia depozitelor de de euri
i controlul emisiilor de levigat i gaze, sunt prezentate dup cum urmeaz :
Evaluarea Riscului Hidrogeologic
Plasarea unui nou depozit de de euri direct peste plafonarea temporar a de eurilor vechi introduce o nou
surs de levigat. Tipurile de de euri sunt similare cu vechile tipuri de de euri. Ca urmare, generarea de levigat
va fi extins în timp i, în general, timpul de contaminare a levigatului pentru a trece de condi iile de vârf va fi
extins. Modelarea de c tre WSP a depozitului de de euri înainte de noul import de de euri a avut în vedere
condi iile cele mai nefavorabile care dep esc scenariul de ad ugare a de eurilor noi. Ca urmare, nu se
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consider necesar s se remodeleze depozitul de de euri pentru riscul hidrogeologic. Concluziile model rii nu
se vor schimba.
Studiul companiei Fichtner a inclus instalarea unor foraje de gradient hidraulic în jos i astfel s-a ob inut
analiza calit ii apei subterane. Aceste date au fost utilizate în cadrul modelului hidrogeologic pentru a ajuta la
calibrarea acestuia în condi ii reale. S-a anticipat c va fi realizat o monitorizare suplimentar a bazei de date
înainte de depozitarea de eurilor noi (peste un depozit de de euri) pentru a calibra în continuare modelul.
Aceast oportunitate a fost pierdut deoarece importul de de euri a început f
o analiz suplimentar a
apelor subterane. Compania WSP în elege c unele programe de monitorizare i analiz sunt programate
pentru a fi întreprinse în noiembrie 2017 i acest lucru ar trebui s fie primul dintr-un program regulat de
monitorizare a calit ii apelor subterane, astfel cum este propus în PASM.
De eurile noi nu sunt încarcate, astfel încât orice filtrul produs poate fi amestecat cu ap de suprafa . În plus,
recircularea filtratului, a a cum ne-a fost descris de c tre operator, este practica pulveriz rii pe o zon veche
de de euri pentru a stimula evaporarea. Orice levigat care nu se evapor se poate amesteca i cu apa de
suprafa . Se recomand implementarea unui sistem de gestionare a separ rii levigatului de apa de suprafa
curat . Aceste recomand ri sunt expuse în cadrul PASM revizuit.
Tehnologia Depozit rii De eurilor
În raportul de fezabilitate initial al depozitului de de euri, Fichtner a recomandat unele îmbun
care pot fi afectate de o umplere continu semnificativ , acestea includ:

iri tehnologice

A fost propus un sistem de lichidare intermediar pentru etan area suprafe ei celulei de de euri 1
(depozitul vechi de de euri este denumit "Celula 1") i etan area de baz a celulei de de euri 2 (de euri
noi) pentru a se conforma directivei UE i pentru a atinge viabilitatea tehnic . Ipotezele ini iale de
proiectare s-au bazat pe celula de de euri 1 care a fost finalizat în 2010 i a ob inut o anumit cantitate
de decontare ini ial . Plasarea de eurilor proaspete peste Celula 1 introduce un strat de de euri care are
o compactare mic i va dura mult timp pentru a ob ine acela i nivel de compactare ca de eurile de sub
el. Proiectantul depozitului de de euri poate observa c noile de euri nu sunt adecvate ca strat de formare
pentru sistemul de lichidare geosintetic propus. În timpul vizitei la fa a locului, nu s-au g sit semne de
compactare a de eurilor în timpul precipita iilor.
Introducerea de eurilor a însemnat c exist posibilitatea de preg ti unele zone (sau toate, dac
umpluturile continu ) ale zonei celulei 1 pentru linia de lichidare propus .
Proiectantul depozitului de de euri ar trebui s fie consultat pentru a se asigura c stratul de colectare a
filtrului propus i sistemul de recuperare pot fi înc atinse pentru de eurile care ar putea fi în mod
semnificativ decontate.
Dup cum se recomand , aspectele de mai sus au fost luate în considerare în raportul de fezabilitate
actualizat al companiei Fichtner.
Cu toate acestea, examinarea în continuare a acestor recomand ri i a problemelor poten iale, adic
lichidarea i specifica iile de drenaj, sunt identificate în PASM revizuit ca parte a proiect rii detaliate a
amplasamentului.
Extrac ia Gazului
Sistemul de evacuare a gazelor de la depozitul de de euri nu a fost dat în exploatare în perioada vizitei i nu a
func ionat timp de un an. Aceasta este cerin a Directivei privind de eurile pentru controlul emisiilor de gaze.
Umplerea curent cu de euri noi poate deteriora sau împiedica colectarea ulterioar a gazelor prin sistemul
actual. WSP a recomandat o propunere pentru protec ia acestui sistem sau abandonarea acestuia i
furnizarea unui nou sistem. Dup cum se recomand , studiul de fezabilitate actualizat al Fichtner analizeaz
aceast problem i face recomand ri pentru viitorul sistem de colectare a gazelor din depozitul de de euri.
Ratele de generare a gazelor reziduale modificate pentru depozitul de de euri au fost estimate în ceea ce
prive te gazele de depozit din faza 1 i 2 ale acestuia i, pe baza rezultatelor, au fost propuse dou concepte
diferite pentru gestionarea gazelor reziduale. Conceptul A implic instalarea i func ionarea imediat a unui
sistem de colectare a gazelor cu o construc ie care are loc în dou etape: Etapa 1 cuprinde lucr ri de
surare imediat pentru gestionarea gazelor reziduale în faza 1 i faza 2, cuprinzând principalele lucr ri
contractuale de instalare a managementului gazelor reziduale în faza 2 a depozitului. Conceptul B, pe de alt
parte, ar implica instalarea i func ionarea sistemului complet de gestionare a gazelor reziduale ca parte a
lucr rilor principale ale contractului. Aceast abordare ar necesita utilizarea sistemelor existente de gaze de
de euri pe termen scurt, de i cu eficien sc zut , pân la construirea fazei 2 a depozitului de de euri.
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Recunoscând c gazul residual trebuie gestionat în a a fel încât s minimizeze riscul pentru mediu i
tatea uman , i având în vedere c ambele concepte au atât avantaje, cât i dezavantaje, raportul
actualizat Fichtner concluzioneaz ideea c conceptul B este op iunea preferat . Unul dintre principalele
motive este c conceptul A depinde de faptul c noua instala ie de procesare a filtrului se deplaseaz
i
func ioneaz în prealabil pentru a se asigura c scurgerea de la depozitul de de euri nu împiedic extrac ia
gazului. În timp ce conceptul B depinde, de asemenea, de instala ia de cur are a filtrului, ar fi mai mult timp
pentru instalarea i func ionarea instala iei i a altor lucr ri pe teren înainte de instalarea i operarea
sistemului de evacuare a gazelor reziduale.
O recomandare pentru elaborarea unei proiect ri detaliate al sistemului de colectare a gazelor reziduale este
prev zut în PASM.
Aspecte Cheie de Proiectare
Se presupune c de eurile depozitate înainte de orice îmbun
iri viitoare ale depozitelor de de euri propuse
de compania Fichtner, vor r mâne în vigoare. Prin urmare, introducerea de eurilor prin colectarea existent a
acestora are consecin e poten iale semnificative pentru depozitul de de euri propus, iar sistemul de evacuare
a levigatului urmeaz s fie instalat peste volumul istoric de de euri. Prin urmare, a fost necesar s se ia în
considerare decizia ini ial constructiv i opera ional pentru a se determina dac este necesar o modificare
sau o alt solu ie ca un întreg. De asemenea, ar fi putut fi necesare lucr ri suplimentare, care nu au fost
preg tite pentru lichidare. Dup cum se recomand , studiul de fezabilitate actualizat de Fichtner analizeaz
acest aspect i face recomand ri pentru viitorul sistem de proiectare i inginerie a depozitelor de de euri,
având în vedere de eurile deja depozitate (din iulie 2017).
În proiectarea conceptual , raportul actualizat de Fichtner sugereaz c de eurile depozitate recent vor fi
stocate într-o zon mic a depozitului de de euri, creând o nou zon conform cu UE. Faza de construc ie
va dura pân la doi ani. Când construc ia va fi finalizat , zona în care de eurile sunt depozitate la moment va
fi închis i reabilitat , iar de eurile vor fi recep ionate într-o zon nou .
Proiectarea c ptu elii intermediare propuse între faza 1 i faza 2 din sec iunea 1 (adic viitoarele de euri
dup 2020) r mâne neschimbat fa de proiectarea conceptual ini ial . Nu se poate instala o c ptu eal
intermediar între faza 1 i faza 2, Sec iunea 2.
De eurile suplimentare nu au modificat în mod semnificativ ipotezele formulate în modelul Hidrogeologic
realizat de WSP, astfel nu este prev zut nici o revizuire a acestui document. Cu toate acestea, este foarte
recomandat monitorizarea, iar modelul hidrogeologic poate fi îmbun
it cu aceste date.
Monitorizarea i alte Planuri la Depozitul de De euri
Dup cum s-a discutat mai sus, pân în prezent nu a fost efectuat nici o monitorizare. PASM recomand
elaborarea planurilor de monitorizare. În cadrul planurilor care urmeaz a fi elaborate, ar trebui luate în
considerare urm toarele aspecte, precum i m surile de atenuare relevante incluse în Evaluarea Impactului
asupra Mediului i Societ ii, care ar trebui oficializate ca parte a sistemului de management al mediului.
Ar trebui elaborat un Plan de Control al De eurilor cu m suri care s includ bune practici de gestionare a
depozitului pentru a reduce impactul vizual asociat lucr rilor opera ionale; procedurilor opera ionale, inclusiv
compactarea a ternutului i acoperirea cu sol la intervale regulate, reducerea gunoiului împr tiat de vânt;
minimizarea zonelor deschise / de lucru; re-introducerea celulelor de de euri umplute cu cultiv ri adecvate de
iarb /flori s lbatice/arbu ti, de îndat ce celula se umple i nu mai opereaz ; cultivarea i între inerea
permanent a arborilor de p dure, a arborilor vii, pentru a men ine propriet ile de protec ie.
Urmeaz a fi elaborat un Plan de Control al Apei de Suprafa cu m suri care includ inspec ia sistemului de
scurgere a apei de suprafa pentru a se asigura c nu se produce acumularea de scurgere a apei de
suprafa , inspec ia regulat a rezervoarelor de stocare a levigatului; sp larea ro ilor vehiculelor i a ma inilor
înainte de a p si amplasamentul; punerea în aplicare a m surilor de control a sedimentelor i eroziunii
pentru a reduce transportarea solului stocat prin scurgerile de suprafa . Gestionarea apei de suprafa
trebuie s includ :
Canale de colectare a apelor de suprafa în apropiere de terasamentul perimetrului,
Canal de colectare a apelor de suprafa în partea exterioar a perimetrului rutier, i
Colectarea apei de suprafa în celule mici de de euri.
Planul de Evaluare a aspectelor de Mediu i Sociale solicit operatorului s elaboreze planuri de monitorizare
pentru depozitul de de euri. Monitorizarea de mediu ar trebui s respecte cerin ele de monitorizare a directivei
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privind depozitele de de euri, iar urm toarele aspecte ar trebui considerate ca fiind minime în elaborarea
planurilor de monitorizare:
Gazul rezidual din sondele de gaze reziduale i g urile perimetrice trebuie monitorizat lunar.
Apele de suprafa (Râul Bîc) urmeaz s fie monitorizate trimestrial.
Exist 6 sonde BH1-6. Se recomand instalarea a minimum dou g uri suplimentare la limita inferioar a
depozitului de de euri.
Levigatul monitorizat de baz , lunar, cu m sur torile de teren sau mai fregvent, dac va fi necesar.
Not : De re inut c lista de mai sus se refer la componentele cheie de monitorizare a depozitului de de euri
i, prin urmare, nu este o list complet . Pentru lista complet a componentelor de monitorizare, se va
consulta PASM.

2.2.9

APROB RI NORMATIVE
Autoriza ii
Înc din 2012, exist coresponden din partea Ministerului Mediului, care insist asupra redeschiderii
depozitului de de euri de la în reni, deoarece capacitatea depozitului de de euri temporare de la Chi in u
s-a epuizat. A fost furnizat o coresponden suplimentar cu privire la redeschiderea depozitului de de euri,
de i nu a existat nici o autoriza ie sau un document furnizat în care s se precizeze explicit c depozitul de
de euri poate fi redeschis sau recunoa te c autorizarea este aprobat pentru redeschiderea depozitului de
de euri. Conform APSM precedent , Autoriza ia de mediu AE nr. 0022 a fost valabil din data de 2012.06.202017.06.20 i, ca atare, depozitul de de euri ar necesita o nou autoriza ie pentru a func iona dup data de
expirare. Se recomand ca Regia Autosalubritate s ob in autoriza ia care permite amplasamentului din
în reni s accepte în prezent de euri. Acest lucru a fost inclus în PASM revizuit.
Dup cum s-a discutat anterior, este necesar s se ob in autoriza ii de la Ministerul Mediului pentru
evacuarea levigatului tratat atât din depozitul de de euri de la Ciocana, cât i din depozitul de de euri din
în reni. Acest lucru a fost, de asemenea, inclus în PASM revizuit.
Statutul Evalu rii Impactului asupra Mediului Locale
Un raport privind edin ele de consulta ii publice care au avut loc în septembrie 2017 a fost transmis
Ministerului Mediului de c tre sub-consultantul local în data de 17 noiembrie 2017. Acest raport este necesar
în conformitate cu prevederile na ionale, ca parte a procesului de aprobare a Evalu rii Impactului asupra
Mediului. Raportul va fi aprobat pân la sfâr itul lunii decembrie 2017.
spunsul oficial va fi furnizat de Ministerul Mediului ca parte a procedurii de aprobare a acestuia. Toate
documentele necesare au fost depuse i se subân elege c autoritatea de reglementare nu trebuie s solicite
informa ii suplimentare. Cu toate acestea, nu se tie care sunt opiniile autorit ii de reglementare în leg tur
cu Evaluarea Impactului asupra Mediului, deoarece acum se accept noi de euri.
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3

REVIZUIREA EIMS I DOCUMENTA IEI AFERENTE

3.1.1

REVIZUIREA EIMS
Raportul EIMS care s-a elaborat ca parte component a de definire a domeniului de aplicare, a expus o
evaluare a efectelor poten iale semnificative aferente etapelor opera ionale i de construc ie a proiectului
propus la depozitul de de euri din în reni. Raportul EIMS a inclus i Planul de Gestionare a Aspectelor de
Mediu i Sociale (PGMS), în care s-au enumerat m surile de atenuare identificate pentru a reduce efectele
nocive asupra mediului i pentru a spori beneficiile sociale ale proiectului. Acestea au fost men ionate i în
Planul de Ac iuni cu privire la Aspectele Sociale i de Mediu (PASM). Raportul anterior EIMS i PASM
actualizat ar trebui s fie luate în considerare ca puncte de referin pentru evaluarea efectuat i m surile de
atenuare identificate.
Situa ia de baz s-a modificat în urma accept rii de eurilor de c tre depozit, înainte ca investiile BERD s fie
asigurate. În acest fragment se iau în considerare implica iile acestei modific ri asupra situa iei de baz ,
expune o analiz de nivel înalt a poten ialelor modific ri în situa ia de baza care pot cauza efecte nocive, i în
caz de necesitate, se propun m suri de atenuare suplimentare pentru PASM.
Modificarea în situa ia de baz este pu in probabil s duc la efecte opera ionale nocive asupra mediului din
cauza implement rii proiectului, deoarece m surile de proiectare conceptual pentru modernizarea depozitului
de de euri la standardele UE i m surile de atenuare propuse r mân neschimbate. Desf urarea acestui
proiect va fi ini iat odat cu modernizarea depozitului de de euri, chiar dac capacitatea terenului modernizat
va fi redus din cauza de eurilor care în prezent sunt depuse la depozit.
Modificarea în situa ia de baz nu implic i etapa de construc ie. Depozitul va accepta de euri pe durata
etapei de construc ie din cadrul proiectului. Se presupune c schema se va construi în dou etape, o parte din
depozit va fi modernizat în conformitate cu standardele UE, iar cealalt parte va continua s accepte de euri.
Riscul principal de impact social este c muncitorii din construc ii vor lucra în apropierea gunoi tii, iar
operatorii de depozitare a de eurilor vor lucra în apropierea unui antier de construc ii.
Vehiculele de construc ii i camioanele de depozitare a de eurilor vor utiliza oseaua raional L481 i drumul
de acces spre gunoi tea de la Tîn reni în acela i timp, i va fi nevoie de gestionarea efectelor cumulative a
traficului de vehicule asupra popula iei care locuie te de-a lungul rutei.
Un rezumat al analizei EIMS i m surile suplimentare de atenuare sunt expuse în Tabelul 1 mai jos.
Tabelul 1 – Revizuirea EIMS i m surile suplimentare de atenuare solicitate pentru PASM
Subiectul EIMS

Efecte Poten iale

Atenuare suplimentar pentru PASM

Calitatea Aerului si
Modificarea Climei

Exist riscuri sporite de efecte asupra calit ii aerului, inclusiv
bioaerosolii, mai ales asupra lucr torilor din construc ii care vor
efectua activit i de construc ie în apropierea unui depozit de
de euri în func iune.

PASM revizuit con ine ac iuni modificate pentru
a asigura atenuarea riscului de efect nociv
asupra calit ii aerului, care la rîndul s u poate
afecta lucr torii din construc ii, astfel se vor
aplic m surile recomandate pentru operatorii
din depozitele de de euri, inclusiv
echipamentele individuale de protec ie i
aparatele de respira ie.

Sistemul actual de extrac ie a gazelor de ardere i instala ia de
biogaz nu func ioneaz . Reintroducerea de eurilor în acest
sistem poate duce la deteriorarea sistemului de extrac ie a
gazelor. M surile de atenuare din EIMS includ men inerea
acestui sistem pentru a colecta gazele provenite din de eurile
care au fost deja depozitate la gunoi te, înainte de
implementarea proiectului de modernizare a depozitului
conform standardelor UE.

S-a inclus în PASM i necesitatea m surilor de
re inere sau de reintroducere a sistemului de
colectare a gazelor în de eurile care au fost
deja depozitate la gunoi te.

Num rul total de vehicule care utilizeaz ruta de acces în
timpul fazei de construc ie va cre te, datorit combin rii
vehiculelor de transportare a de eurilor, care utilizeaz drumul
de acces pentru a transporta de eurile c tre depozit, precum i
a vehiculelor de transportare a materialelor de construc ie c tre
i de la depozit.

PASM revizuit con ine o ac iune suplimentar
pentru a se asigura c Planul de gestionare a
traficului de construc ie include m suri de
reglementare a fluxului autovehiculelor de
construc ie i a vehiculelor de transportare a
de eurilor.

Num rul total de vehicule care utilizeaz ruta de acces în

PASM revizuit con ine ac iuni suplimentare

Zgomot i Vibra ii
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Subiectul EIMS

Efecte Poten iale

Atenuare suplimentar pentru PASM

timpul fazei de construc ie va cre te. Exist aproximativ 40 de
propriet i reziden iale în raza de acces de 50m, care au un
poten ial sporit de a fi supu i efectelor nocive ale zgomotului.

pentru a se asigura c Planul de Gestionare a
Traficului de Construc ie include m suri de
reglementare a fluxului vehiculelor de
construc ie i de transportare e a de eurilor.

Resurse Biologice i
Ecologice

Actuala reluare a opera iunilor de depozitare a de eurilor de la
în reni va avea ca rezultat pierderea i perturbarea
habitatelor într-un teren deteriorat din punct de vedere
ecologic. Condi iile ecologice la depozitul de de euri sunt
deteriorate i mai mult de aceste activit i, totu i se
preconizeaz plantarea peisagistic propus i restabilirea
vegeta iei, precum i alte m suri de atenuare din EIMS, pentru
a preveni efectele semnificative ale proiectului asupra mediului
inconjurator.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

Patrimoniul Cultural

Poate fi o sporire a efectului temporar asupra tumulilor chiar în
partea de vest a traseului de acces propus, din cauza unui
num r mai mare de vehicule care utilizeaz ruta de acces în
timpul fazei de construc ie.

PASM revizuit con ine o ac iuni suplimentare
pentru a se asigura c Planul de Gestionare a
Traficului de Construc ie include m suri de
reglementare a fluxului vehiculelor de
construc ie i de depozitare a de eurilor.

Peisaj i Efecte
Vizuale

Actuala reluare a opera iunilor de depozitare a de eurilor de la
în reni va degrada mediul de baz pentru peisaj. Depozitul
de de euri este mai deranjant din punct de vedere vizual în
mediul înconjur tor din cauza elimin rii vegeta iei i a prezen ei
vizibile a de eurilor.
EIMS a propus m suri de reducere a efectelor asupra
peisajului în timpul desf ur rii proiectului, iar aceste m suri
înc se a teapt a fi aplicate pentru a preveni efectele nocive
semnificative din punct de vedere vizual i asupra peisajului.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

Geologie, Soluri,
Materiale i De euri

Nu este preconizat ca desfasurarea proiectului s aib un efect
negativ asupra geologiei, solurilor din cadrul depozitului, sau a
celor din zona înconjur toare, ca urmare a punerii în aplicare a
surilor de bun practic în Planul de Management al
Mediului pentru Construc ii i a diminu rii opera ionale
propuse. Depunerea actual a de eurilor va reduce
capacitatea depozitului de de euri i volumul disponibil pentru
proiect, reducând beneficiile poten iale asociate cu eliminarea
mai eficient a de eurilor.

Raportul de fezabilitate actualizat elaborat de
Fichtner, acord o aten ie sporit proiect rii
conceptuale a depozitului, având în vedere
faptul c în prezent sunt depuse noi de euri la
depozit.
PASM revizuit include alte recomand ri pentru
a fi luate în considerare la etapa de proiectare
detaliat a depozitului.

Proiectul include m suri de îmbun
ire a stabilit ii barajului.
Exist riscul ca acceptarea de eurilor la depozit i cre terea
volumului de de euri re inute de baraj s creasc presiunea
asupra acestei structuri.

PASM revizuit recomand ca m surile de
stabilizare a barajelor s fie întreprinse în etapa
incipient a implement rii proiectului.

Reintroducerea depozit rii de eurilor la depozit, utilizând o
compactare minim , are influen asupra proiect rii
conceptuale. Cresterea nivelului amplasamentului poate avea
loc în cazul de eurilor relativ necompactate, i poate avea
influen asupra membranei geotextile care va fi localizat
deasupra de eurilor.

Raportul de fezabilitate actualizat elaborat de
Fichtner, acord o aten ie sporit proiect rii
conceptuale a depozitului, având în vedere
faptul c în prezent sunt depuse noi de euri la
depozit.
PASM revizuit include alte recomand ri pentru
a fi luate în considerare la etapa de proiectare
detaliat a depozitului.

Eliminarea de eurilor noi de la depozitul de de euri ar putea
cre te concentra ia de de contaminan i din levigat, i exist o
probabilitate c vor avea efect nociv asupra apelor subterane
situate sub amplasament.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

EIMS presupune c levigatul tratat din Sta ia de Tratare a
Levigatului va fi eliminat la o Sta ie de Tratare a Apei. Am fost
informa i c apoi va fi emis în mediul înconjur tor.

PASM revizuit precizeaz c aceste emisii
trebuie s corespund cu standardele
relevante ale Moldovei i ale UE privind
Calitatea Mediului / standardele de Calitate a
Apei.

Reintroducerea opera iunilor de depozitare a de eurilor va
însemna c unele dintre oportunit ile de angajare de la
depozit vor fi deja îndeplinite. Cu toate acestea, vor exista în
continuare oportunit i de angajare în construc ii i beneficii
comunitare.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

Lucr torii din domeniul construc iilor vor lucra în imediata

PASM prevede ca Planul de S

Mediul Apei

Societatea i
tatea uman
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Subiectul EIMS

Transport i Trafic

Evaluare
Cumulativ

3.1.2

Efecte Poten iale

Atenuare suplimentar pentru PASM

apropiere a unui depozit activ de de euri, iar operatorii de
depozitare a de eurilor vor lucra în apropierea unui antier de
construc ii. În acela i timp, vor fi necesare m suri suplimentare
pentru a reduce riscurile sporite de s
tate i siguran pentru
activit ile desf urate pe amplasament în acela i timp.

Siguran în Construc ii s includ m suri
suplimentare pentru o comunicare i gestionare
eficient a s
ii i siguran ei pe întregul
amplasament. Unde va fi posibil, ar trebui s fie
segregarea activit ilor de construc ie i a
activit ilor de depozitare a de eurilor, pentru a
reduce riscurile de s
tate i siguran pentru
to i lucr torii de pe amplasament.

Compania a fost de acord i a început s ofere beneficii
comunitare în în reni, dup cum este descris în sec iunea
3.3.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

Compania a închiriat noi camioane acoperite, destinate pentru
transportul de eurilor c tre în reni. Acest fapt reduce
nepl cerile i de eurile pe care locuitorii din jur le-au suportat,
atunci cînd compania a folosit vechile camioane.

Nu sunt necesare m suri suplimentare.

Cre terea num rului total de vehicule care utilizeaz ruta de
acces în timpul fazei de construc ie poate cre te efectele
asupra utilizatorilor de autovehicule i a bicicli tilor pe aceste
i în timpul construc iei.

PASM revizuit con ine ac iuni suplimentare
pentru a se asigura c Planul de Gestionare a
Traficului de Construc ie include m suri de
reglementare a fluxului vehiculelor de
construc ie i de transportare a de eurilor.

Vehiculele de construc ii i cele de transportare a de eurilor vor
utiliza, în acela i timp, oseaua raional L481 i drumul de
acces spre gunoi tea de la Tîn reni, ceea ce ar putea genera
un risc crescut de efecte cumulative asupra traficului de
vehicule, zgomot, praf i calitatea aerului asupra popula iei
care locuiesc de-a lungul traseului.

PASM revizuit con ine ac iuni suplimentare
pentru a se asigura c Planul de Gestionare a
Traficului de Construc ie include m suri de
reglementare a fluxului vehiculelor de
construc ie i de transportare a de eurilor.

REVIZUIREA PASM
Se va solicita, ca condi ie de c tre BERD pentru fina are, operatorului depozitului de de euri, Regiei
Autosalubritate s implementeze PASM. PASM con ine multe ac iuni pe care operatorul de depozitului de
de euri s-a angajat s le aplice într-un anumit interval de timp. Acestea includ îmbun
irea capacit ii
institu ionale i gestionarea sistemului de gestionare a de eurilor solide în materie de Mediu, S
tate i
Siguran (MSS); îmbun
irea performan ei de MSS a depozitului de de euri i a altor amplasamente
opera ionale; precum i îmbun
irea condi iilor sociale i de angajare.
PASM revizuit a fost consolidat, prin ac iuni, printre care se num : m suri de s
tate i siguran care
urmeaz s fie elaborate pentru activit ile curente i pentru momentul construirii depozitului în viitor,
deoarece activit ile opera ionale vor avea loc în vecin tatea activit ilor de construc ie; procedurile de
acceptare a de eurilor; monitorizarea mediului vor trebui ini iate cât mai curând posibil.
Un num r de ac iuni anterioare au fost finalizate i excluse din PASM. Acestea includ:
Dezv luirea anterioar a documenta iei de proiect, inclusiv rezumatul non-tehnic (RNT), Planului de
Implicare a P ilor Interesate (PIPI) i Cadrul de Restabilire a Mijloacelor de Trai (CRMT);
Dezvoltarea politicilor formale de ocupare a for ei de munc (HR);
Implementarea m surilor de transport al de eurilor pentru a preveni riscul pentru popula ie în ceea ce
prive te nepl cerile cauzate de praf, c derea de gunoi i scurgerea de eurilor provenite de la vehicule.
Înc rc turile vehiculelor sunt acum acoperite cu c ptu eal i se efectueaz umezirea drumurilor de
acces dac este mult praf;
Cura area i închiderea gunoi tilor neautorizate existente în zona Tîn reni; i
Negocierea i acordul beneficiilor locale care au fost introduse pentru comunit ile din Tîn reni.
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4

REVIZUIREA CONFORMIT

4.1

CONCLUZII

II

Înainte de a primi investi ia poten ial de la BERD, amplasamentul temporar de depozitarea a de eurilor
Ciocana de la Chi in u a fost închis, iar depozitul de de euri din Tîn reni a fost redeschis i a început s
accepte de eurile. Depozitul de de euri nu a beneficiat de finan are pentru proiectare, construc ie i operare
în conformitate cu standardele UE, iar de eurile au început s fie depozitate la fa a locului la data de 6 iulie,
2017 i se va continua acest lucru, deoarece depozitul de la Ciocana este închis definitiv i acolo nu exist
amplasamente alternative disponibile pentru depunerea de eurilor.
În conformitate cu domeniul de aplicare al acestei evalu ri suplimentare privind evaluarea aspectelor de
mediu i sociale, PASM au fost actualizat i prezentat separat. Actualiz rile se bazeaz pe recomand rile pe
care Regia Autosalubritate ar trebui s le pun în aplicare între timp, pân când un nou depozit de de euri va
func iona în viitor conform standardelor UE, i de asemenea, practicile opera ionale actuale care afecteaz
ac iunile din PASM au fost modificate sau ad ugate în consecin .
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ANEXA A
IMAGINI

Imagine 1: Înc rcarea de eurilor

Imagine 2: De euri acoperite par ial

Imagine 3: Platform nou de înc rcare în construc ie

Imagine 4: Zona de de euri cu buldozere în uz

Imagine 5: S-a instalat plas pentru de euri

Imagine 6: În

imea noului strat de de euri
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Imagine 7: Înaintarea de eurilor

Imagine 8: Gradul de acoperire a de eurilor

Imagine 9: Loca ia pentru sta ia de tratare a levigatului
în reni)

Imagine 10: Sta ia de tratare a levigatului livrat (Ciocana)

Imagine 11: Sta ie de transfer la depozitul de la Ciocana

Imagine 12: Loca ia pentru instala ia de tratare a levigatului
(Ciocana)
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