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DECIZIA

evalulrii prealabile a impactului asupra mediului a activiti(ii planificate

Urmare solicitlrii privind efectuarea evaluirii prealabile a impactului asupra mediului, adresat[ de citre SRL

,,Pietriqcom", pentru activitatea planificatd ,,Exploatarea suplimentartr a zlctrmlntului de calcar brut pentru

construcfii ,rSlobodca" qi recultivarea carierei din oragul Orhei", propusl a fi desfdquratd pe terenul cu nr.

cadastral 6401409256, din str. Costiqei, 51, mun. Orhei, r-nul Orhei, proprietate publicS, iniliator,,Pietrigcom" SRL,

inregistrati la Agenlia de Mediu cu nr. 1460/l-7829 din 1l.05.202l,inbaza prevederilor Legii nr. 86 din 29 mai

2014 privind evaluarea impactului asupra mediului gi Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind

evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltdrii regionale qi mediului

nr. 1 din 04.01.2019, Vd comunicdm rezultatele desfrqurdrii procedurii de evaluare prealabili.

in procesul de efectuare a analizei informaliei, au fost luate in considerafie cele descrise din cererea de evaluare

prealabild nr. 05 din 20.02.2020 gi materialele anexate gi s-a determinat planificarea realizdrii lucrdrilor de

exploatare a zdcdmdriului de calcar brut pentru construclii ,,Slobodca" cu extragerea calcarului brut folosit pentru

construclii in limitele perimetrului minier atribuit, din conturul hotarelor terpnului cu modul de folosinld pentru

exploat6ri miniere, numErul cadastral 6401409256, suprafala de 14,2277 ha, proprietate public6, transmis de cdtre

Primaria mun. Orhei gi preluat in posesie gi folosinld de SRL ,,Pietriqcom" pind la data de 12.12.2038, conform

contractului de posesie qi folosinfd a terenului nr. 205 din 12.12.2018, inregistrat la SCT Orhei cu w.640111913185

din 05.02.2019.

Din punct de vedere geomorfologic regiunea zdcSmdntului prezintd un teren disecat, ascufit, cu vdi addnci ale

cursurilor de ap6. Sectorul zdcdmintului prezintd un platou ce se inalt6 deasupra vlii riului RIut cu 70m, formdnd

maluri abrupte de-a lungul rdului. Altitudinile absolute in regiunea sectorului variazd de la 140,0 m la 180,0 m.

Pantele sunt abrupte, pe alocuri pdni la 80 grade, sub formd undoiatd cu aluneciri de teren dezvoltate. in regiunea

zicdmdntului este bine dezvoltat6 releaua de drumuri. in apropiere trece auto magistrala Chigin[u-CernSu]i. Cea mai
apropiati stalie de cale feratd este Chiqin[u, la o distan![ de circa 45 km.

Conform Actului de confirmare a perimetrului minier nr. 664 din 02.1 1.2020, suprafala proiectiei perimetrului
minier, indicati pe planul topografic al suprafelei terestre constituie 18,71 (optsprezcce intregi Ei qaptezeci qi unu
sutimi hectare) ha.

Conform Contractului nr. 140 din29.05.2013 pentru atribuirea in folosinli a sectoarelor de subsol pentru
extragerea substanfelor minerale utile, beneficiarul va utiliza sectorul de subsol transmis pentru extragerea
calcarului brut pentru construclii ,,Slobodca", situat la distan![ de 0,3 km sud-est de oi. Orhei, suprafa]a sectorului
de subsol constituie 21,3 ha.



potrivit procesului-verbal nr. 210 din 13.03.1973 al gedinfei comisiei de stat pentru rezervele de substanfe

minerale utile, volumul rezervelor de calcar pentru constructii conform categoriei B*c, constituie 10115 mii m3'

Rezervele de bilanf la data de 01.12.2020la zkcdmiintul de calcar brut pentru construclii ,,Slobodca" constituie:

categoria B - 1158,0 mii m', categoria Cr - 3554,6 mii m3'

Se prevede actualizarea proiectului de extragere a zdcdmintelor qi recultivarea carierei ,,Slobodca" situatd pe

adresa or. orhei, str. costiqei, 51, amprasatd pe terenur cu nr. cadastrar 6401409256 cu suprafala de 14,2277ha,

proprietate public6, destinalia pentru exploatSri miniere. zdcdmdntul de calcar brut pentru construciii "slobodca"

este exploatat din anul 197 1 . Productivitatea de proiect a carierei este de 1 1 6 mii m3 de mas6 de rocd pe an'

Dupd prelucrarea masei de roc6 la linia de concasare qi sortare, se obline pietrig zdrobit cu fracliunile de 5-20mm'

l0-40mm qi 40-70mm, destinat pentru construclii de drumuri, agregate pentru beton 9i satisfacerea nevoilor

populatiei in construclia de locuinle individuale. productivitatea de proiect a liniei de concasare qi sortare este de

160 mii m3 de piatri zdrobitd fractionata pe an. pentru transportul tehnologic a pietrei, se folosesc camioane

basculante KF.AZ_256V, capacitatea 12 tone Ei votvo A258, capacitatea 25 tone care o transportila linia de

concasare qi sortare. Apoi, prin bunc[rur de stocare cu alimentatorul rK-15 rocd de carcar zdrobita este transmisd

c6tre concasorul cu f6lci SMD-110, unde este zdrobit pin6 la dimensiunile de 0-90mm' De la concasor, roca

fEr6milat6 este admisa la ciur cu transportorul, unde este divizat6 in fractiuni de 0-70 mm (78%) qi 70-90 mm

(22%).Fraclia 0-70 mm este admisS de un transportor cdtre ciurul secundar, iar fraclia 70-90 mm c6tre concasorul

KSD-1200, unde este zdrobitE pe fracfii 0-70 mm qi, de asemenea, este admisa cdtre nodul de sortare secundari'

unde are loc sortarea pe fracfiuni de 40-70 mm - 100/o, 20-40 mm '3Toh,5-20 mm - 30%' Fracfiile sortate sunt

transmise pe platformele de depozite in con, de unde sunt realizate citre consumatori' Lucrdrile de forare se

efectueazdde intreprindere, iar lucrrrile de dinamitare sunt efectuate de cdtre organizalia contractanti i'M'

,,INMEX".
DeEeurile de zdrobire a pietrei de calcar (0-5 mm), precum Ei pietrigul zdrobit, sunt trimise consumatorului pentru

utilizare in constructia de drumuri. Rocile decopertate, transportate la haldele interne, vor fi utilizate pentru

recultivarea golului format al carierei exploatate. Pe terenul de exploatare se aflE construcliile existente ale

intreprinderii: cladirea administrativS 9i sociala cu suprafafa de 115,8 m', garajul cu suprafata de 28 m2' depozitul cu

suprafala de 145,5 m2, construcliile accesorii cu suprafap de 9,8 m' , 34,0 m2 qi 4'9 m2 9i fosa septicd pentru apele

uzate menajere. 1n perioada de activitate a carierei, se va utiliza apa potabild Ei energie electricd in clddirea

admiuistrativi qi social6 pentru angajali gi carburant pentru alimentarea utilajelor mecanizate qi camioanelor'

Alimentarea cu energie electrica a zdcimantului ,,Slobodc a" se reaTizeazd de la fiderul nr' 25 al substaliei orhei

110/35/10 kV. Iar transformatorul Tp-4gg-250 kvA alimenteazS linia de concasare qi sortare' 9i instalafia de foraj

SBU-100. Conectarea la relea este conform contractului, incheiat cu S.A. ,,Premier Energy"' Aprovizionarea cu

carburant se prevede cu autocisteme, de la baze petroliere autorizate qi licenfiate'

in scopul identific6rii potenlialelor efecte asupra mediului gi estimarea gradului semnificativ al acestora in cazul

dezvoltlrii proiectului, au fost intreprinse acfiuni secundare de analizi Ei verificare a datelor furnizate' Aceste

acfiuni, de regul6, presupun efectuarea studierii detaliate a caracteristicilor activitalii planificate qi amplasamentului'

dupl cum urmeazS:

, verificarea localizarii amplasamentului in planul de urbanisrn Ei pozilia acestuia fal6 de areale sensibile

invecinate, de cdtre Inspeclia pentru Proteclia Mediului Orhei prin Procesul-verbal de control nr' PV-

IPM-202 1-00940 din 21.05.2021 ;

. Verificarea actelor legislative care prevdd qi nu permit , realizarea proiectului in prealabil, frrE efectuarea

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului Ei oblinerea eventualS a acordului de mediu sau avizul

expertizei ecologice de stat, precum Ei verificarea prevederilor normative, care restriclioneazl sau expres

interzic amplasarea Ei realizarea acestui gen de activitate planificatd;

. Aplicarea criteriilor de seleclie prevdzute in anexa nr. 4 la Legea nr.8612014 pentru a determina necesitatea

efectudrii evaluirii impactului asupra mediului qi a identifica:

o dac6 proiectul supus analizei are sau nu efecte semnificative asupra mediului,

o posibilitatea apariliei unei ac{iuni/efect ca o consecin}d a caracteristicilor sau amplas[rii proiectului,

atdt in faza de construclie, cdt Ei in fazele de functionare qi dezafectare,



o posibilitatea stabilirii mdsurii/scdrii qi estimarea semnificaliei efectului identificat asupra mediului;

. stabilirea necesitdtii sau lipsei efectuarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inbaza

gradului semnificativ al efectelor identificate Ei estimate'

in rezultat, se constatd cI activitatea planificati ,,Exploatarea suplimentaril a zlcimflntului de calcar brut

pentru construcfii rrslobodca,' qi recultivarea carierei din oraqul Orhei", propusi a fi desflquratd pe terenul cu

nr. cadastral 64oL4ogzs6. din str. Costigei,51, mun. Orhei, r-nul orhei, proprietate publicS, iniliator,,Pietrigcom"

SRL., intrd sub incidenla Legii nr. 8612014, fiind incadrat6 in lista activitdlilor planificate pentru care trebuie

stabilitd necesitatea efectudrii evaludrii impactului asupra mediului, din anexa nr. 2, la pct 2' ,,Industria

extractivd",lit. a) Cariere, exploatalii miniere la zi Si turbdrii (neincluse ln anexa nr. 1)", Anexa nr' 2, punctul 13'

orice modiJicare sau extindere a activitdlilor enumerate tn prezenta anexd, in cazul tn care o astfel de modificare

sau extindere tndeptineste limitele prevdzute, dupd caz, tn prezenta anexd, realizarea proiectului nu se permite firi

efectuarea procedurii de evaluare prealabila a impactului asupra mediului Ei oblinerea acordului de mediu sau, dup6

caz, a avizului expertizei ecologice de stat,

in acest context, av6nd in vedere cele menlionate, precum Ei necesitatea oblinerii deci2iei evaludrii prealabile a

impactului asupra mediului a activitalii planificate, inbazaprevederilor att.2,4,5 qi 10 din Legea nr' 8612014

privind evaluarea impactului asupra mediului gi Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea

impactului asupra mediului, Agen(ia de Mediu, in calitate de organ emitent a actelor permisive in domeniul

mediului, in limita competenfelor functionale stabilite prin Regulamentul cu privire la organizarea qi functionarea

Agenfiei de Mediu, aprobat prin Hotdrdrea Guvernulfi nr. 54912018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

201g, nr. 2lo-223,art. 603) qi a altor acte normative speciale, care prevad respectarea qi implementarea procedurii

de evaluare a impactului asupra mediului in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, decide ci nu este

necesari efectuarea evalu6rii impactului asupra mediului, dar este necesari eliberarea avizului expertizei

ecologice pentru activitatea planificati ,,Exploatarea suplimentarl a zlclmAntului de calcar brut pentru

construcfii,rslobodca,, qi recultivarea carierei din oragul orhei", propusS a fi desfEguratdpe terenul cu nr'

cadastral 6401409256, din str. Costiqei, 51, mun. Orhei, r-nul Orhei, proprietate public6, iniliator,,Pietrigcom" SRL'

Totodat6, reiegind din particularit6file specifice ale locului de amplasare a activitdlii planificate, la elaborarea

documentaliei de proiect se vor respecta urmStoarele condi{ii:

1. Documentalia de proiect va fi elaborati qi coordonatd in corespundere cu cerin{ele actelor legislative qi

documentelor normative de protec[ie a mediului in vigoare'

2. Documentatia de proiect va cuprinde compartimentul ,,Proteclia mediului" elaborat in conformitate cu

prevederile documentului normativ NCM A.07.06:2016 qi NCM A.07.02j2012'

3. Informarea, de c6tre autorit6{ile administraJiei publice locale gi iniliatorul activitatii planificate, a popula}iei

despre activitdlile planificate gi asigurrrii procesului participativ la luarea deciziei in etapele de proiectare 9i

amplasare. Temeiiart. 3 lit. d) din Legea nr. 1515/1993 privind proteclia mediului inconjurdtor.

4. Respectarea prevederilor Legii u.23912008 privind transparenta in procesul decizional.

5. Respectarea prevederilor art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515/1993 privind proteclia mediului inconjurdtor'

6. Respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr.27212011 apelor.

7. Efectuarea investigafiilor pedologice pe terenul sus-menlionat gi decop erlarea stratului de sol fertil pin[ la

inceperea lucrdrilor de exploatare. Temei: art.33,79 din Codul funciarNr. 828 din 25'12'1991'

8. Depozitarea conform cerinlelor normative Ei predarea ulterioard a tuturor tipurilor de deqeuri formate in

perioada de construire gi funclionare agenlilor economici autorizali in domeniul respectiv, conform

prevederilor Legii nr. 20912016 privind deqeurile'

Inifiatorul proiectului, SRL ,,Pietrigcom" va afiga obligatoriu Deciziain termen de 3 zile, la sediul slu 9i o va

publica pe pagina sa web oficiald sau pe o altd pagind/adresd web oficiald contractatS.

Autoritatea administrafiei publice locale, primiria orhei, pe al cdrui teritoriu se va desfrqura activitatea



planificati va publica in termen de 3 zlle anunlul elaborat conform modelului din anexa nr. 5 la Ghidul din

O4.Ol.ZOlg,pe propria pagind web oficialS gi il va afiga la sediul propriu gi alte locuri de interes public dinraza

localit6lii.

in cazul in care activitatea planificatd suferd modificare/extindere, in mod obligatoriu se va notifica in scris

Agenlia de Mediu despre orice schimbare a aspectelor tehnice ale proiectului considerate necesare, sau extinderea

acestuia, gi/sau despre modificdri de altd natur5, care prin evolu{ia lor au schimbat aspectele fizice in amplasament,

gi au apdrut dupI emiterea deciziei etapei prealabile, acordului de mediu, avizului de expertizi ecologicl 1a

documentalia tehnic6 de proiect, qi anterior emiterii autorizaliei de construire.

La fel, dacd iniliatorul renun!6 la realizarea proiectului se va informa in scris autoritatea competentd emitentd,

Agenlia de Mediu, despre acest fapt.

prezentadecizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea cdilor de atac poate fi efectuata

in ordinea procedurald de contestare a actelor administrative stabiliti in Codul administrativ al Republicii Moldova

nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2018, nr' 309-320).
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