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1. Informaţii generale

Utilizarea surselor regenerabile de energie este una din cele mai importante probleme ale
zilelor noastre, deoarece folosirea energiei bazate de combustibilii fosili a provocat deja
daune ireparabile mediului înconjurător.
Utilizarea energiei eoliene nu este doar unul din eventualele moduri de producere a energiei,
cu rol hotărâtor prin potenţialul de producere a energiei şi durata de recuperare a investiţiilor,
ci înseamnă mult mai mult. Reprezintă un mijloc care, dincolo de a produce o energie care
protejează mediul înconjurător, prin prezenţa sa contribuie în mare măsură la acceptarea
utilizării surselor regenerabile de energie.
În cazul Ungariei, conform angajamentelor, până în anul 2020 utilizarea surselor regenerabile
de energie trebuie să atingă 14,65% din întregul consum brut naţional de energie. În prezent
acest procent este de 7,56%. În privinţa capacităţilor deja existente, ponderea centralelor
eoliene este de cca. 3,2%, iar în privinţa producţiei de curent electric de cca. 1,2%. Pentru a
putea îndeplini angajamentele probabil că va fi nevoie de o creştere însemnată a capacităţii în
domeniul centralelor eoliene.
Pe teritoriul Ungariei funcţionează în prezent 172 de centrale eoliene, cu o putere totală de
329,325 MW. În anul 2006 Autoritatea Maghiară de Reglementare în Domeniul Energiei a
aprobat înfiinţarea unei capacităţi totale de centrale eoliene de 330 MW, iar conform studiului
din 30 iulie 2009 există posibilitatea înfiinţării unei capacităţi eoliene suplimentare de încă
410 MW.
Pe baza alineatului (2) din paragraful 7.§ din Legea LXXXVI. din anul 2007 referitoare la
energia electrică (în cele ce urmează: „VET”), începând din data de 01 ianuarie 2008
repartizarea noilor capacităţi eoliene are loc prin licitaţie publică, iar pentru cantitatea de 410
MW caietul de sarcini a apărut deja în 2009, fiind însă retras în 2010. Conform legislaţiei în
vigoare, frecvenţa licitaţiilor publice depinde de posibilitatea de reglare şi siguranţa în
exploatare a sistemului de energie electrică, respectiv de modul în care limitele tehnice se
modifică în timp, şi dacă pe baza acestora, în cursul reviziei periodice a sistemului de energie
electrică apare posibilitatea construirii unei capacităţi eoliene adiţionale.
Majoritatea parcurilor eoliene realizate până acum în Ungaria au fost construite în regiunea
Kisalföld.
Puterea noilor centrale eoliene este de 1,5-3 MW. Exploatarea medie a centralelor eoliene în
ultimii ani a crescut cu cca. 2 procente, astfel încât în prima jumătate a anului 2010 a atins
22%.

La formarea concepţiei politicii energetice a Ungariei au fost avuţi în vedere numeroşi factori.
Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt:

evoluţia probabilă a necesarului de energie;
rezervele de purtători de energie ai ţării;
mărimea capitalului intern şi străin disponibil pentru investiţii, căruia îi sunt aferente
atât evoluţia preţului fiecărui purtător de energie, precum şi cuantumul dobânzilor
importante din punctul de vedere al recuperării cheltuielilor;
direcţiile prezente şi viitoare ale dezvoltării tehnice;
siguranţa aprovizionării cu energie.
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1.1. Activitatea proiectată

În sud-sudestul localităţii Kiszombor, în extravilan, societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű
Kft. [Srl.] (cu sediul în 1146 Budapesta, Hermina út 17.) proiectează înfiinţarea unui parc cu
21 buc. centrale eoliene, prin amplasarea de turbine cu o capacitate totală de cel mult 37,8
MW.

Activitatea proiectată este reglementată de ordinul KKÖT numărul 16/2011 (X.26) al
administraţiei locale, referitor la normele urbanistice ale localităţii Kiszombor.

Conform paragrafului 3.§ al Decretului Guvernamental 314/2005. (XII. 25.) exploatatorul
mediului este obligat să iniţieze un studiu preliminar la inspectoratul competent teritorial.
Conform punctului 74. din anexa nr. 3. a decretului, pentru „Centrale eoliene şi staţii de
centrale eoliene de la puterea electrică de 600 kW; pe teritoriul rezervaţiilor naturale de la
puterea de 200 kW (dacă nu figurează în anexa 1)” este necesară efectuarea de studii
preliminare.

Societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. [Srl.] a încredinţat efectuarea studiului
preliminar societăţii Alföldi Környezetvédelmi Kft.
Documentaţia de plan a studiului preliminar a fost întocmită în conformitate cu conţinutul
anexei numărul 4. a Decretului Guvernului 314/2005. (XII. 25.).
Copia autorizaţiei care conferă dreptul efectuării studiului de evaluare a impactului asupra
mediului înconjurător se află în anexa nr. 1.

La întocmirea studiului preliminar am avut în vedere prevederile legislaţiei referitoare la
cerinţele tehnice ale înfiinţării şi exploatării parcului de generatoare eoliene, condiţiile de
funcţionare şi valorile limită ale emisiei tehnologice.
Prezentul studiu preliminar analizează şi prezintă solicitările la care sunt supuse elementele
mediului înconjurător în timpul desfăşurării activităţii, impactul exercitat asupra acestora, pe
baza datelor preliminare aflate la dispoziţie.

Pe baza capitolului VII. al Legii LIII. din anul 1995, referitoare la regulile generale de
protecţie a mediului înconjurător, prezentul studiu abordează:
 prezentarea situaţiei actuale a mediului ales drept loc de amplasare,
 descrierea modificărilor probabile ale solului şi raporturilor ecologice,
 modificările funcţionale şi de condiţie survenite în urma amplasării, impactul acestora,

precum şi efectele care depăşesc limitele amplasamentului.

În paralel cu proiectarea investiţiei a avut loc analiza proiectului de sistematizare al localităţii
Kiszombor. Prin hotărârea sa 9/2011. (I. 25.) KNÖTh, administraţia locală a comunei
Kiszombor a aprobat ca modificarea proiectului de sistematizare să reglementeze condiţiile
construirii parcului de centrale eoliene.

Conform legislaţiei în vigoare, parcul de centrale eoliene proiectat a fi realizat în extravilanul
localităţii Kiszombor se califică drept centrală electrică de importanţă regională, care trebuie
să figureze şi în planul de sistematizare al judeţului. Modificarea planului de sistematizare al
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judeţului Csongrád este în prezent în curs iar proiectul modificat include deja însemnul de
mică centrală al parcului eolian planificat pentru localitatea Kiszombor.

Investiţia proiectată a fost în prealabil convenită şi cu prestatorii de servicii comunale din raza
teritorială. Anexa nr. 2. include declaraţiile prealabile de acord de principiu, după cum
urmează:

Extras din hotărârea 9/2011. (I. 25.) KNÖTh a administraţiei locale a comunei
Kiszombor
Declaraţia Grupului principal operaţional de inginerie al Statului-major al armatei
Declaraţia societăţii MOL Nyrt.
Declaraţia societăţii Magyar Telekom Nyrt.
Declaraţia societăţii Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. [Distribuţie Gaz S.A. tip
societate închisă]
Declaraţia societăţii EDF DÉMÁSZ Hálózatkezelő Kft. [Operator de reţele electrice
Srl.]
Declaraţia societăţii Makó-Térségi Viziközmű Kft. [Servicii comunale apă Srl.]

1.2. Datele de identificare ale solicitantului avizului

 Denumirea societăţii: Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft.
 Adresa: 1146 Budapest, Hermina út 17.
 Cod KSH: 23386086-3511-113-01

1.3. Informaţii privind secretul de stat, de serviciu, respectiv comercial

Cele descrise în prezenta documentaţie nu conţin date considerate drept secret de stat,
respectiv nu reprezintă secret comercial.

1.4. Impact potenţial transfrontieră asupra factorilor de mediu

Se poate prognoza că impactul asupra mediului a amplasamentelor şi tehnologiilor care
reprezintă obiectul studiului va depăşi graniţa de stat. Turbinele parcului eolian cele mai
apropiate de graniţele ţării sunt următoarele:
 T6, la o distanţă de 155 de metri de graniţa de stat
 T7, la o distanţă de 160 de metri de graniţa de stat
 T9, la o distanţă de 507 de metri de graniţa de stat
 T10, la o distanţă de 345 de metri de graniţa de stat
 T14, la o distanţă de 468 de metri de graniţa de stat
 T17, la o distanţă de 373 de metri de graniţa de stat
 T19, la o distanţă de 726 de metri de graniţa de stat

Datorită vecinătăţii graniţei, în privinţa poluării sonore se poate prognoza că impactul va
traversa graniţa de stat. Dincolo de graniţă prima zonă locuită şi totodată cea mai apropiată de
zona investiţiei este localitatea Pordeanu.
Cea mai apropiată locuinţă din localitatea Pordeanu se află la o distanţă de 1150 de metri de
turnul T19 şi de 1500 de metri de turnul T17.
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2. Scopul activităţii proiectate

Grupul de societăţi Alerion, căruia îi aparţine şi societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű, a
depus şi depune eforturi atât în Ungaria, cât şi în alte ţări ale Uniunii Europene din regiune, în
vederea creşterii procentului producţiei de energie electrică bazate pe surse de energie
regenerabilă şi în primul rând pe energia eoliană, străduindu-se ca prin dezvoltările sale să
contribuie cât mai eficient la îndeplinirea obiectivelor politicii energetice şi de protecţie a
mediului înconjurător, aşa cum au fost stabilite de Parlamentul Ungariei şi UE până în anul
2020.

Pentru anul 2020 Ungaria a desemnat ca scop naţional creşterea procentului de energie
regenerabilă la 14,65% din întregul consum de energie, parcul eolian planificat pentru
extravilanul localităţii Kiszombor reprezentând unul din proiectele sale însemnate.
Merită amintit faptul că SC Comapania Eoliană SA, care face parte din acelaşi grup de firme
Alerion a dezvoltat în România mai multe proiecte de parcuri eoliene: Auşeu-Borod, Vrani,
Jimbolia, Sânnicolau Mare. Dintre acestea parcul eolian Auşeu-Borod este deja în faza de
construcţie, celelalte fiind deja complet autorizate.

Aşadar, în privinţa creşterii siguranţei aprovizionării cu energie, în ultimii ani în Ungaria
sursele de energie regenerabile au devenit parte integrantă a politicii energetice, din care face
parte şi stimularea utilizării pe scară industrială a energiei eoliene, deoarece:

este competitivă cu producţia de energie electrică bazată pe combustibili fosili;
nu există necesar de material combustibil, energia eoliană fiind la dispoziţie în mod
gratuit şi inepuizabil; cu cât o utilizăm mai mult, cu atât mai independenţi devenim de
crizele şi conflictele politice ale altor regiuni;
prin utilizarea energiei eoliene poate fi evitată fluctuaţia preţurilor energiei electrice
datorată preţurilor energiei provenite din combustibili fosili;
producţia de curent electric bazată pe energia eoliană este o tehnologie curată – nu
există emisii de gaze care să provoace efectul de seră;
datorită celor mai noi realizări tehnice, utilizarea energiei eoliene este economică până
şi în condiţiile continentale; o centrală eoliană mijlocie, cu o capacitate de 1,5 MW
asigură necesarul de energie electrică a 1200 de locuinţe timp de un an întreg;
centralele eoliene pot fi realizate rapid;
funcţionarea centralelor eoliene nu împiedică continuarea activităţii agricole în locul
de amplasare; şi
conform celor mai noi rezultate ale cercetărilor, centralele eoliene pot fi exploatate
fără a produce efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător.

Scopul principal al înfiinţării centralelor eoliene îl reprezintă producţia energiei electrice din
surse de energie regenerabile, ajungând la utilizatori prin intermediul reţelelor. Consumul
propriu de energie al centralelor eoliene (de exemplu, lumini de semnalizare, iluminare pe
durata lucrărilor de întreţinere, asigurarea autorotaţiei) este nesemnificativ faţă de cantitatea
energiei produse, realizând cu mult mai multă energie decât cea utilizată pe întreaga sa durată
de viaţă (fabricarea pieselor centralelor eoliene, construcţia, exploatarea, demolarea).
În locurile de amplasare planificate, fiecare centrală eoliană poate atinge un randament de

cca. 4.430.000 kWh/an. Aceasta înseamnă că fiecare centrală eoliană poate asigura curentul a
cca. 1200 de locuinţe.
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Calculând pentru cele 21 de centrale eoliene luate împreună, se poate produce curentul
necesar locuinţelor unui oraş cu o populaţie de 53.000 de locuitori (presupunând pentru
fiecare locuinţă 2 persoane şi un consum de curent electric de 3.500 kWh).

3. Descrierea proiectului

3.1. Informaţii privind producţia şi indici urbanistici

În cursul investiţiilor sale, Grupul de societăţi Alerion realizează întotdeauna centrale mici. Pe
baza Legii LXXXVI. din anul 2007 referitoare la energia electrică (în cele ce urmează: VET),
centrală mică este centrala cu o capacitate maximă de 50 MW.
Societatea Alerion Szélerőmű Kft. [Srl.] propune amplasarea pe teritoriul localităţii
Kiszombor a 21 buc. centrale eoliene, cu o capacitate totală instalată de cel mult 37,8 MW.

Necesarul de spaţiu al unei centrale eoliene este de circa 300-400 m2, suprafaţa aceasta fiind
necesară fundaţiei turbinei.
Desigur, în afara acesteia mai trebuie avut în vedere şi spaţiul necesitat de macarale şi pentru
diverse activităţi de deservire, împreună cu care poate fi stabilit necesarul indirect de
suprafaţă al turbinei eoliene, care în general înseamnă 1600-1700 m2 pentru fiecare turbină.
Este deci vizibil că în majoritatea cazurilor utilizarea nu implică întreaga suprafaţă de teren
agricol, din circuitul agricol ieşind doar circa 2000 m2 pentru fiecare turbină. Necesarul
complet de suprafaţă al parcului eolian planificat, împreună cu toate amplasamentele conexe
(staţie de transformare şi noi drumuri de legătură) este de circa 54000 m2.
Centralele eoliene sunt capabile să utilizeze doar o parte a energiei eoliene, 59,3% din
valoarea potenţială. Practic, în parte din motive tehnice, dar şi datorită schimbării vântului,
apar şi alte pierderi. În fapt, procentul care poate fi câştigat din energia eoliană existentă este
de 20-30%.

În general, turbinele eoliene furnizează puterea nominală când vântul atinge viteza nominală.
Viteza nominală a vântului poate fi stabilită în mod corespunzător condiţiilor de vânt ale
zonei respective, care adesea este egală cu viteza medie din zonă multiplicată cu 1,5.
Randamentul turbinei eoliene creşte de la viteza de pornire până la randamentul maxim,
valoare care se află la viteza nominală a vântului. Dincolo de acest prag turbina furnizează
continuu puterea nominală, până ce viteza vântului devine periculoasă pentru structură şi
atunci sistemul de reglare opreşte turbina (20-25 m/s).

În legătură cu amplasarea turbinelor eoliene, investitorul dispune de acordul proprietarilor.

3.2.Etape principale în desfăşurarea proiectului, durata estimată

Pentru realizarea şi exploatarea centralelor eoliene, respectiv a parcului eolian sunt necesare
mai multe avize şi aprobări (de protecţia mediului, de construcţie, de racordare la reţea şi
autorizaţia integrală a centralei mici), care sunt precedate de avizări îndelungate. Condiţia
preliminară a începerii execuţiei investiţiei proiectate o reprezintă procurarea tuturor avizelor.
VET impune ca execuţia centralelor mici cu o putere de 0,5 MW sau mai mare să fie începută
numai după emiterea autorizaţiei integrale definitive.
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În legătură cu realizarea investiţiilor planificate sunt probabile termenele din tabelul de mai
jos.

Eveniment Termen planificat
Încheierea acordurilor cu proprietarii imobilelor implicate în
investiţie

Octombrie 2011

Finalizarea tuturor avizărilorr autorităţilor privitoare la investiţia
proiectată

Septembrie 2012.

Începutul activităţii de execuţie a construcţiei Septembrie 2013.
Finalizarea lucrărilor de construcţie Septembrie 2014.
Începutul exploatării comerciale Martie 2015.
Durata planificată de viaţă a parcului eolian 25 ani

Tabelul 1.: Termene de realizare

Societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft [Srl.] planifică lucrările proiectate – având în
vedere în special peisagistica, eventuala exploatare forestieră – în afara perioadei vegetative,
respectiv generative. În zonă, perioada vegetativă durează aproximativ de la jumătatea lunii
aprilie până la sfârşitul lunii august.

3.3. Descrierea amplasamentului, suprafeţe ocupate

Investiţia proiectată se doreşte a fi realizată în sud-sudestul localităţii Kiszombor. Zona
planificată pentru amplasarea parcului eolian a fost marcată în planul de situaţie la scara
1:100000 în anexa nr. 3, respectiv în fotografia aeriană de mai jos.

Figura 1.: Zona marcată pentru parcul eolian Kiszombor – fotografie aeriană
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Planul topografic detaliat al parcului eolian se află în anexa nr. 4.
Locul de execuţie, defalcat pe numerele topografice implicate, se află în situaţia suprafeţelor
din anexa nr. 5.
În general, la alegerea şi studiul terenului parcului eolian trebuie procurate informaţii din mai
multe surse. Astfel de surse sunt:

date meteorologice arhivate,
măsurători de vânt la faţa locului,
date provenind din modelarea numerică sau fizică.

Din data de 04. mai 2010 societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. efectuează în mod
independent măsurători de vânt, la înălţimi de 60, 80 şi 100 de metri.

Alături de condiţiile de vânt, la alegerea optimă a parcului eolian mai trebuie avuţi în vedere
şi alţi factori. Aceştia sunt, în principal:

accesibilitatea şi capacitatea de absorbţie a reţelei electrice,
impactul local asupra mediului (de ex.: rezervaţii, peisaj),
reţeaua locală de drumuri,
vecinătatea locuinţelor,
poluarea sonoră,
interferenţa (lumină, relee de microunde, etc.).

Amplasarea centralelor eoliene este determinată în principal de premisele naturale. Datorită
reţelei dense de localităţi din Ungaria, a ariilor naturale protejate şi solului cu structură
mozaicată, aflate în număr mare chiar şi în raport cu Europa, conform legislaţiei în vigoare
construirea de centrale eoliene este posibilă numai pe 7,7 – 8,8% din suprafaţa totală a ţării,
procente în continuare reduse din considerente inginereşti (probleme statice şi de stabilitate,
relief local impropriu) şi energetice (zone aflate prea departe de reţelele, respectiv de staţiile
de înaltă tensiune).

Alături de criteriile de protecţia mediului şi solului, la amplasarea centralelor eoliene mai
trebuie avuţi în vedere alţi doi factori, şi anume intensitatea vântului (viteza vântului) şi
frecvenţa acestuia (cât de frecvent putem conta pe o viteză a vântului care să fie capabilă să
pună în funcţionare în mod economic centrala eoliană).
În ciuda faptului că mare parte din parcul eolian proiectat implică teren agricol, 99% din
suprafaţa ocupată de investiţie rămâne în continuare intactă, putând fi folosită în scopuri
agricole. Necesarul de spaţiu al unei centrale eoliene este de circa 300-400 m2, suprafaţa
aceasta fiind necesară fundaţiei turbinei.
Desigur, în afara acesteia mai trebuie avut în vedere şi spaţiul necesar pentru macarale şi
pentru diverse activităţi de deservire, împreună cu care poate fi stabilit necesarul indirect de
suprafaţă al turbinei eoliene, care în general înseamnă 1600-1700 m2 pentru fiecare turbină.
Este deci vizibil că în majoritatea cazurilor utilizarea nu implică întreaga suprafaţă de teren
agricol, din circuitul agricol ieşind doar circa 2000 m2 pentru fiecare turbină. Necesarul
complet de suprafaţă al parcului eolian planificat, împreună cu toate amplasamentele conexe
(staţie de transformare şi noi drumuri de legătură) este de circa 54000 m2.
Reţelele electrice care interconectează turbinele sunt amplasate subteran pe marginea
drumurilor existente, respectiv de-a lungul eventualelor noi tronsoane de drumuri care vor
trebui create pentru a putea accesa turbinele. Cablarea va avea loc în şanţuri cu lăţimea de 0,6-
1,6 m şi adâncimea de 1,2 m (în acostamentul drumului).
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Pe baza experienţei parcurilor eoliene care funcţionează în ţara noastră de la începutul
mileniului, se poate spune că centralele eoliene nu au un impact însemnat asupra cultivării
terenurilor agricole şi creşterii animalelor. Pe teritoriul parcului eolian, respectiv în jurul
turbinelor eoliene, activitatea agricolă se poate desfăşura fără nicio modificare.

Parcul eolian – conform proiectului – urmează să fie realizat în sudul Ungariei, la marginea
localităţii Kiszombor din judeţul Csongrád. Locul de amplasare al parcului eolian proiectat se
află pe teritoriul administrativ al comunei Kiszombor. Societatea Alerion Kiszombor
Szélerőmű Kft. a luat parte la audierea publică ţinută la data de 03 martie 2011 în localitatea
Kiszombor, cu scopul de a informa în mod cuvenit consilierii locali asupra investiţiei
planificate.

Planul de sistematizare al localităţii Kiszombor, aprobat prin hotărârea nr. 16/2011. (X. 26.),
include cerinţele şi condiţiile referitoare la înfiinţarea parcului eolian.

Terenul implicat în proiectul parcului eolian este un teren agricol general. Clasificarea
terenului nu s-a modificat.
Conform punctului 6. al paragrafului 32.§ din Decretul Guvernului numărul 253/1997 (XII.
20.) referitor la cerinţele naţionale de sistematizare şi construcţii (în cele ce urmează:
„OTÉK”): „În orice zonă, respectiv zone de construcţii – dacă reglementările locale în
domeniul construcţiilor sau proiectul de sistematizare local nu dispun altfel – construcţiile
privind resursele de energie regenerabilă pot fi amplasate în cadrul reglementărilor speciale”.

3.4. Mod de organizare şi necesităţi pentru realizarea centralei electrice

În ţara noastră exploatarea energiei eoliene aflate la dispoziţie poate fi realizată cu centrale eoliene de
capacitate mică, de gospodărie (0,1 – 0,5 MW), şi de capacitate mare (cu capacitate instalată mai mare
de 0,5 MW). Cele două moduri de exploatare diferă între ele nu numai prin capacitate, ci şi în multe

alte privinţe.

Iniţiativele şi dezvoltările legate de utilizarea centralelor eoliene de mărime industrială evocă
un trecut măreţ. În prezent, în privinţa puterii pe o centrală eoliană, dezvoltările se apropie de
categoria de 5 megawaţi. În zonele cu vânt ideal vor fi amplasate parcuri eoliene constând din
mai multe turbine (cum este prevăzut şi în proiectul nostru), astfel încât puterile se adună.

În legătură cu investiţia planificată este proiectată realizarea / reamenajarea, respectiv
reabilitarea următoarelor obiective:

21 buc. turbine eoliene
1. buc. staţie de transformare
25010 m cabluri subterane, care, pe măsura posibilităţilor, vor fi amplasate sub reţeaua
de drumuri existentă
reabilitarea  respectiv amenajarea pe o lungime de 19,3 km a reţelei de drumuri
existente.

Puterea colectată de la staţia parcului eolian planificat şi transportată la tensiunea de 22 kV –
ridicată la tensiunea de 120 kV – va ajunge la staţia de transformare acceptoare de 120/20 kV
din Makó aflată în proprietatea furnizorului de energie electrică prin reţeaua aeriană de 120
kV a producătorului. Autorizarea substaţiei şi reţelei aeriene formează obiectul unei proceduri
separate.
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Construirea unui nou drum de pământ nu a devenit necesară, drumuri noi se vor construi
numai în interiorul terenului.

Lungimile drumurilor care vor fi reabilitate şi amenajate sunt următoarele:
 4,0 m lăţime, 5975 m.l.
 4,5 m lăţime, 8384 m.l.
 5,0 m lăţime, 1965 m.l.
 6,0 m lăţime, 967 m.l.
 lungimea totală a drumurilor: 17 291 m.l.
 lungimea bordurilor în intersecţii 2.041 m.
 în total: 19, 33 km

Aşa cum se poate vedea şi din amplasarea de principiu (anexa nr. 4), societatea Alerion
Kiszombor Szélerőmű Kft. s-a străduit în toate cazurile să respecte distanţa de cel puţin 1000
de metri faţă de cel mai apropiat imobil locuit.

Orientarea geografică a parcului eolian planificat (la sud de localitatea Kiszombor) contribuie
şi ea ca asupra zonei locuite să nu se producă nici un impact fiziologic nefavorabil.

Reţelele electrice din interiorul parcului eolian vor fi realizate din cabluri subterane care, pe
măsura posibilităţilor, vor fi amplasate sub reţeaua existentă de drumuri.

Energia electrică necesară în timpul montării la faţa locului va fi produsă de agregate diesel.
Transportul la faţa locului a apei necesare la construcţie va avea loc cu maşini cu bene, apa
reziduală apărută în cursul desfăşurării lucrărilor de construcţie va fi colectată în unităţi
mobile închise şi apoi transportată la staţia de epurare.

Pe terenul implicat activităţile agricole pot continua fără modificări. În afara exploatării
agricole nu mai avem cunoştinţă de existenţa pe teren a altor activităţi, respectiv proiecte.
Amplasarea concretă a turbinelor va fi determinată de măsurătorile de vânt şi legile fizicii.
Titularul se străduieşte să orienteze turbina eoliană planificată astfel încât – având în vedere şi
criteriile de accesibilitate – să se afle în apropierea reţelei existente de drumuri, contribuind şi
prin aceasta la reducerea solicitării totale de teren agricol pentru parcul eolian proiectat.

Energia produsă de generatoarele parcului eolian va fi transportată prin cabluri subterane, la
tensiunea de 22 kV, până la substaţia de 120/20 kV a parcului eolian.

Transformatorul turbinelor (0,69 kV/22 kV) se va amplasa în interiorul centralei eoliene.
Generatorul centralei eoliene produce energie la 0,69 kV, pe care transformatorul amplasat în
turn o ridică la 22 kV, tensiune la care curentul ajunge apoi (prin intermediul reţelei de cabluri
subterane) la substaţia parcului.

Parcul eolian este proiectat în prezent cu turbine GE 1.6-100, dar pot fi amplasate, ca
alternativă, şi alte două tipuri.

Datele privind randamentul echipamentelor sunt cuprinse în tabelul de mai jos:
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Fabricant şi tip Ge 1.6-100/100 SINOVEL
SL 1500/89

VESTAS
100-1,8 MW

Prioritate proiectat alternativă
Capacitatea unei turbine 1,6 MW 1,5 MW 1,8 MW
Capacitatea parcului constând din 21 de
turbine

33,6 MW 31,5 MW 37,8 MW

Tabelul 2.: Datele turbinelor

La o linie de cabluri sunt legate mai multe turbine. Reţeaua de cabluri de 22 kV are formă
radială, astfel încât este permisă reducerea secţiunii cablurilor către vârful razelor.

Datele cablurilor subterane:
cca. 13700 m NA2XS(FL)2Y 3×1×150/25 mm²,
cca. 1150 m NA2XS(FL)2Y 3×1×240/25 mm²,
cca. 500 m NA2XS(FL)2Y 3×1×300/25 mm²,
cca. 3900 m NA2XS(FL)2Y 3×1×400/25 mm²,
cca. 6800 m NA2XS(FL)2Y 3×1×500/25 mm².

Locurile de amplasare a turbinelor, defalcate pe numere topografice, sunt următoarele:

Locul de amplasare al centralelor eoliene
Funcţiunea actualăDenumire Număr topografic

Turnul T1 05375/5 pământ arabil

Turnul T2 05341/1 pământ arabil

Turnul T3 05341/1 pământ arabil

Turnul T4 05373/5 pământ arabil

Turnul T5 05373/5 pământ arabil

Turnul T6 05373/10 pământ arabil

Turnul T7 05373/10 pământ arabil

Turnul T8 05436/2 pământ arabil

Turnul T9 05445/1 pământ arabil

Turnul T10 05445/1 pământ arabil

Turnul T11 05445/9 pământ arabil

Turnul T12 05467/8 pământ arabil

Turnul T13 05467/13 pământ arabil

Turnul T14 05467/13 pământ arabil

Turnul T15 05469/2 pământ arabil

Turnul T16 05469/15 pământ arabil

Turnul T17 05469/14 pământ arabil

Turnul T18 05423/1 pământ arabil

Turnul T19 05472/18 pământ arabil
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Turnul T21 05472/7 pământ arabil

Turnul T22 05476/5 pământ arabil

Tabelul 3.: Locul de amplasare al centralelor eoliene

Conform ultimei amplasări de principiu, în parcul eolian ar fi fost ridicate 22 de turbine. În
vederea reducerii impactului asupra mediului înconjurător, investitorul a decis să renunţe la
construirea turbinei T20. Astfel, conform calculelor preliminare, se reduce impactul care
traversează frontiera de stat.

Diferitele numere topografice (drumuri, canale) utilizate în zona administrativă a localităţii
Kiszombor pentru cablurile subterane de 22 kV sunt indicate în următorul tabel.

Numerele topografice al
drumurilor

Numerele topografice al
drumurilor pentru biciclete

Numerele topografice ale
canalelor

05380/1, 05438; 05441;
05422; 05474, 05476/7,
05472/12; 05469/12, 05444;
05457; 05446, 05375/1,
05372, 05458/3, 05467/5,
05448/37, 05469/1, 05455/1,
05359, 05430

05380/4, 05380/3 05475, 05377/2, 05468, 05371,
05420, 05440, 05442, 05421,
05443, 05429, 05432, 05340,
05456, 05447, 05435, 05360

Tabelul 4.: Zone utilizate pentru cablurile subterane

Drumul de explorare al zonei este drumul public 431. j., administrat de Direcţia judeţeană
Csongrád a societăţii Magyar Közút Nonprofit Zrt. [S.A. societate de tip închis], din Szeged.
Racordul la drumul public asfaltat trebuie efectuat pe baza prevederilor ÚT 2-1.201 şi ÚT 2-
1.214. Autorizarea este în curs.
Lăţimea pavajului drumului în punctul de racord este de min. 5,50 m. Razele curburilor
marginilor drumului sunt R = 8,0 m; R = 12,0 m. Raza curburilor marginilor drumului care
merge spre Kiszombor este de 12,0 m, deoarece transportul va avea loc în acea direcţie.

Drumurile de accesare a turbinelor au fost trasate pe baza normelor ÚT 03.01.13. „Prescrierile
proiectării drumurilor agricole”. Formarea infrastructurii şi grosimea terasamentului acestor
drumuri va depinde de conţinutul expertizei geotehnice a terenului.

Drumurile colectoare interioare proiectate au fost prevăzute cu un pavaj de 30-35 cm grosime
din criblură. Lăţimea drumurilor este de 3,50 m. Lăţimea acostamentului: 1,0-1,0 m.
Pavajul este realizat cu o înclinaţie laterală, respectiv cu două înclinări laterale, a căror pantă
va fi I=2%.
Înclinaţia laterală a acostamentului va fi de I = 4%.
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3.5. Caracteristici tehnice generale şi indicatori principali ai tehnologiei
proiectate

Principiul de funcţionare al centralelor eoliene – simplificat – poate fi trecut în revistă cu
uşurinţă. Energia cinetică a vântului este recepţionată de palele elicei, care se află în legătură
directă cu generatorul aflat în vârful turnului centralei eoliene, în nacelă. Curentul produs în
generator ajunge prin conductoare electrice la transformator, respectiv la substaţia de
transformare, unde energia electrică primeşte parametrii doriţi.
Turnurile şi rotoarele centralelor eoliene sunt, desigur, prevăzute cu mijloace corespunzătoare
de protecţie împotriva fulgerelor şi îngheţului.

Sistemele de antrenare a generatorului centralelor eoliene moderne trebuie să satisfacă
următoarele cerinţe principale:

1. Turaţia şi direcţia axului ansamblului mecanic turbină-generator trebuie să poată fi
modificate.

2. Impulsurile puternice de moment (pale de vânt) să fie ţinute la distanţă de ansamblul
mecanic şi de reţea.

3. Caracteristicile calitative ale energiei transmise în reţea să corespundă cerinţelor
normativelor.

4. Turaţia ansamblului mecanic să fie limitată la o valoare sigură (n max.).
5. Angrenajul să nu conţină, pe cât posibil, transmisie, sau aceasta să aibă o turaţie

minimă.
6. Să nu conţină componente supuse uzurii şi/sau unor lucrări de întreţinere frecvente

(comutatori, inel colector, etc.).
7. Impulsul de moment datorat electronicii de reglare a puterii sau turbulenţei turnului să

fie mic.
8. Puterea nominală a unităţilor să fie selectată în mod optim pe baza preţului specific al

energiei.
9. Înălţimea turnului să fie adaptată puterii nominale a centralei eoliene.
10. Centrala eoliană să dispună de dispozitive de reglare care să asigure pierderi minime

părţii electrice.
11. Viteza nominală a vântului (v n) – cunoscând condiţiile locale de vânt – să fie aleasă

în mod optim. Valoarea maximă a randamentului centralei să fie în apropierea vitezei
vântului care oferă anual cea mai mare energie.

12. În cazul centralelor care funcţionează în sistem izolat, tensiunea şi frecvenţa să fie
menţinute la valori exacte (prin crearea echilibrului între puterea activă şi cea
reactivă).

13. Palele elicei să fie proiectate din punct de vedere aerodinamic.

Măsurătorile de vânt efectuate înaintea amplasării echipamentelor de exploatare a energiei
eoliene se referă la viteza medie a vântului şi media anuală a energiei care traversează
suprafaţa construită, caracteristice zonei. Cele două date se află în strânsă interdependenţă.
Măsurătorile de vânt efectuate la diferite înălţimi oferă informaţii privind modul de utilizare.
Cantitatea de energie eoliană utilizabilă (figura 2) este determinată de volumul investiţiei, de
racordul la reţea şi costul de producţie al energiei.
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Figura 2.: Harta eoliană a Ungariei
(Sursa: Catedra de meteorologie a Universităţii ELTE TTK)

Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. se străduieşte să utilizeze întotdeauna cea mai bună
tehnologie disponibilă, astfel încât parcul eolian proiectat va fi realizat cu subansamble dintre
cele mai moderne şi de nivel înalt.  Alegerea tipului concret de echipament este încă în curs.
În cursul exploatării parcului eolian, operatorul acordă o atenţie sporită prevenirii picurării
materialelor lubrifiante folosite, care prin verificări şi lucrări regulate de întreţinere poate fi
redusă la minimum.

Parametrii principali ai turbinelor proiectate şi care pot fi luate în calcul sunt indicaţi în
tabelul următor:

Tip Unitate de măsură
Fabricant GE 1.6 MW Sinovel SL 1500/89 Vestas V100-1.8

MW 50 Hz

Înălţimea turnului 100 m 100 m 100 m

Diametrul rotorului 100 m 89,5 m 100 m

Putere nominală 1645 kW 1520 kW 1815 kW

Viteza vântului necesară
pornirii

3 m/s 3 m/s 4 m/s

Viteza nominală a vântului 11 m/s 20 m/s 20 m/s

Viteza vântului la care se
produce oprirea

25 m/s 20 m/s 20 m/s

Viteza de supravieţuire a
vântului

52,5 m/s 52,5 m/s 53 m/s

A - Nivelul de presiune
sonora, la o viteză a
vântului v=11 m/s, Lwa

≤ 105 +- 2 dBA ≤ 106 dBA ≤ 106,5 dBA
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Tabelul 5.: Parametrii tehnici ai turbinelor

În cele de mai jos rezumăm parametrii tehnici principali ai turbinelor de tip GE, pe care societatea
Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. intenţionează să le amplaseze.

Schema de principiu a turbinei este prezentată în figura 3.

Figura 3.: Construcţia turbinei eoliene
1 – rotor; 2 – turn; 3 – pală;

4 – sistem de răcire; 5 – generator; 6 – sistem de frânare; 7 – schimbător de viteze;
8 – sistem de reducere a zgomotului; 9 – dispozitiv de reglare a unghiului de înclinare; 10 – elice;

11 – sistem de modificare a direcţiei; 12 – batiu; 13 – carcasă

Descrierea tehnică a turbinei eoliene şi principalelor sale componente
Turbina eoliană constă dintr-o turbină cu ax orizontal şi un rotor cu diametrul de 100 de metri
prevăzut cu trei pale ce pot fi rotite contra vântului. Rotorul turbinei şi angrenajul acestuia
sunt amplasate în vârful unui turn cilindric de 100 m înălţime. Echipamentul utilizează un
dispozitiv de comandă activă a amplitudinii (serveşte la rotirea echipamentului în direcţia
vântului), o comandă activă a palelor rotorului (serveşte la reglarea vitezei rotorului turbinei)
şi un sistem generator / convertor de curenţi tari.
Turbina eoliană utilizează un sistem de antrenare divizat, în care elementele principale de
antrenare, cum sunt axul principal, rulmenţii, schimbătorul, generatorul, angrenajele de
amplitudine şi panoul de comandă au fost amplasate pe o singură placă.

Rotorul
Diametrul rotorului este de 100 m, astfel încât suprafaţa măturată de elice este de 7.854 m2,
fiind creat pentru o utilizare la un număr între 9,75 şi 16,18 rotaţii pe minut (rpm). Comanda
numărului de rotaţii pe minut al rotorului are loc prin reglarea unghiului de înclinaţie al
palelor şi cuplului de forţe care acţionează asupra generatorului / convertorului. În cazul unei
funcţionări normale, privind din direcţia vântului:
Domeniul de valori al unghiului de înclinaţie maxim al palelor este, în mare, de 90°, unde la
poziţia de 0° stratul de folie se află pe aceeaşi linie cu direcţia dominantă a vântului. Dacă
palele sunt complet deschise, atunci unghiul de aproape 90 de grade provoacă frânarea
aerodinamică a rotorului, în cursul căreia palele „pierd” efectul vântului.

Palele
Rotorul turbinei eoliene are trei pale. Aripile pornesc, de-a lungul palei, din porţiunea mai
groasă existentă la rădăcina palelor (butuc), subţiindu-se gradat la capătul palelor.
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Sistemul de reglare a unghiului palelor
Rotorul utilizează trei motoare electrice (câte unul pentru fiecare pală a rotorului) şi elemente
de comandă independente pentru reglarea unghiului palelor în timpul funcţionării
echipamentului. Unghiul de înclinaţie al palelor este reglat de un motor electric, care se află în
interiorul butucului elicei şi este racordat la un inel de transmisie, care la rândul său este fixat
pe suprafaţa interioară a rulmentului de reglare a unghiului palelor (a se vedea figura 3.).
Sistemul activ GE de comandă al unghiului palelor asigură şi reglarea turaţiei rotorului
turbinei eoliene, în cazul în care aceasta ar depăşi valoarea nominală a vitezei vântului. Acesta
permite palelor să piardă surplusul aerodinamic de vânt. Vântul care nu atinge viteza
nominală poate fi „prins” prin permiterea rotirii rotorului, sub al cărei efect energia vântului
se transformă în energie cinetică ce poate fi apoi extrasă din rotor.
Trei unităţi de rezervă independente deservesc fiecare sistem de reglare a unghiului palelor,
efectuând totodată şi oprirea echipamentului în cazul în care vreuna din valori cade în afara
domeniului valorilor nominale sau se produce vre-o defecţiune. Datorită sistemelor
independente de reglare a unghiului palelor, creşte capacitatea aerodinamică de frânare a
fiecărei pale.

Butucul elicei
Butucul elicei fixează cele trei pale ale rotorului de axul principal al turbinei. Cele trei unităţi
ale sistemului electric de reglare a unghiului palelor au primit şi ele loc în butucul elicei.
Interiorul butucului elicei poate fi accesat prin intermediul deschiderilor de intervenţie.

Turnul
Turbina eoliană va fi fixată în vârful turnului cilindric. Turnul cilindric va fi construit din
segmente din plăci de oţel. Turbina poate fi accesată prin deschiderea practicată la baza
turnului şi care poate fi închisă. Echipamentul include şi o podea pentru mers. Accesarea
angrenajului de antrenare este posibilă cu ajutorul unei scări, împrejmuită de balustrade de
protecţie pentru a preveni căderea.

Indicator de vânt, mânecă de vânt şi paratrăsnet
Tija indicatorului de vânt, giruetei şi paratrăsnetului va fi amplasată pe carcasa mecanismului
de antrenare.

Nivelul de zgomot
Valoarea LWA depinde de viteza vântului de la înălţimea axului.
Tabelul de mai jos prezintă nivelurile de zgomot calculate în funcţie de viteza vântului.

Viteza vântului la înălţimea butucului elicei
(m/s)

1,6-100/80 m la înălţimea butucului elicei
LWA (dB)

3 < 94
4 < 94
5 < 94
6 < 94
7 < 96
8 < 99
9 < 102

10 < 104
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11 < 105
12 – de exploatare < 105

Tabelul 6.: Valorile de referinţă calculate ale nivelului de zgomot
Valoarea LWA în funcţie de viteza vântului măsurată la înălţimea de 10 m.

În tabelul de mai jos valorile LWA au fost indicate pe baza vitezei vântului măsurată la
înălţimea de 10 m.
Calculul vitezei vântului are la bază un procedeu logaritmic, astfel încât inegalităţile
suprafeţei pot fi reduse chiar şi la zero. Valoarea de 0,03 m reprezintă condiţii de teren
generale.

Viteza vântului la înălţimea de
10 m
(m/s)

1,6-100/80 m la înălţimea
butucului elicei

LWA (dB)

1,6-100/100 m la înălţimea
butucului elicei

LWA (dB)
3 < 94 < 94
4 < 94 < 94
5 < 96 < 96
6 < 100 < 100
7 < 103 < 104
8 < 105 < 105

9-cutout < 105 < 105
Tabelul 7.: Valorile de referinţă ale nivelului de zgomot, pe baza vitezei vântului dominant la

înălţimea de 10 metri.

Nivel de incertitudine
Nivelurile de zgomot şi ale factorului K au fost determinate prin măsurători separate.
Valoarea lor depinde de nivelul de incertitudine utilizat şi devierea standard a repetabilităţii
(σR), pe baza ediţiei 1. din 2005 a normelor internaţionale IEC 61400-14 TS. Deoarece
factorul K obţinut depinde de calitatea şi numărul măsurătorilor efectuate, precum şi de
cerinţele autorităţilor locale, pentru a stabili domeniul de incertitudine la nivelul de zgomot de
referinţă am utilizat valori fixe ale factorului K.
În cazul fiecărei turbine de tip 1.6-100 banda de incertitudine stabilită K = ± 2,0 dB.

Tonalitate
În punctul de referinţă R0 al măsurătorilor, la înălţimea butucului şi a jumătate din diametrul
rotorului măsurat de la baza turbinei, tonalitatea turbinelor 1.6-100 este ΔLa ≤ 4 dB,
indiferent de viteza vântului, înălţimea butucului elicei şi frecvenţa reţelei.

3.6. Activităţi de transport

Ridicarea şi punerea în exploatare a unei centrale eoliene necesită cca o săptămână. Împreună
cu lucrările de fundare, această durată va fi probabil în total de 5-6 săptămâni. Pentru
transportul de materiale şi piese vor fi necesare în jur de 230 de curse. Durata de execuţie a
întregului parc va fi de aproximativ 12 luni, care include şi realizarea racordării la reţea a
parcului eolian.
Întreaga activitate de instalare va fi desfăşurată numai pe timp de zi. În afara circulaţiei

temporare legate de construcţie, exploatarea ulterioară realizării parcului eolian nu conduce la
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creşterea nivelului circulaţiei, deoarece exploatarea parcului eolian are loc de la distanţă, prin
intermediul unei reţele computerizate.
După începerea exploatării comerciale nu este de aşteptat ca în afara turiştilor care vizitează
parcul, respectiv a lucrărilor de întreţinere, să mai fie şi alte motive de creştere a traficului.
O mare parte a lucrărilor de instalare o constituie lucrările de terasament şi activităţile de
transport legate de acestea (transportarea la faţa locului a fierului şi betonului necesare la
fundaţia bazei turbinei). Bazele macaralelor necesită deplasarea a circa 3.000 m3 de pământ.
După excavare, stratul superior de sol va fi împrăştiat. Solul excavat de la adâncimi mai mari
(sub 50 cm) în timpul realizării fundaţiilor turnurilor va fi utilizat în alte moduri (de exemplu,
repararea drumurilor de pământ, recultivare).
Realizarea activităţilor de transport va avea loc pe drumurile de pământ care se racordează
direct la drumul numărul 431. În zonele locuite este evitată folosire drumurilor de mai mică
importanţă.

Faţă de posibilităţi, Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. se străduieşte să proiecteze investiţia
planificată astfel încât fiecare turbină să poată fi accesată prin utilizarea reţelei existente de
drumuri, aşa încât şi mare parte din transportul la faţa locului a mijloacelor necesare realizării
investiţiei să aibă loc tot cu ajutorul reţelei existente şi reabilitate de drumuri. În cursul
acesteia investitorul încearcă să realizeze transportul fiecărui obiect pe cea mai scurtă rută
posibilă.
Nu se preconizează execuţia de drumuri cu pavaj solid. Suprafaţa drumurilor şi bazelor de
macara va fi acoperită cu pietriş. Pentru transportul turbinelor este suficientă o lăţime a
drumurilor de 6 metri.

Pentru lucrările de terasament (lărgirea drumurilor, fundare, cablare) vor fi utilizate excavator,
buldozer, 3-4 maşini grele pentru transport, iar pentru compactare cilindru compresor.
Transportul betonului pentru fundaţie va fi efectuat cu betoniera.

În cursul lucrărilor de construcţie şi montare a parcului eolian este de aşteptat să aibă loc
trafic de autovehicule lungi (poate chiar şi de 50 de metri) şi grele (cu sarcină totală chiar şi
de 70 de tone).

Societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. proiectează execuţia la cheie a turbinelor
eoliene cu ajutorul unui antreprenor care să dispună de certificare de calitate corespunzătoare
şi care va fi desemnat ulterior. Identitatea executantului depinde în mare măsură de alegerea
definitivă a utilajelor.

3.7. Instalaţiile şi măsurile de protecţie a mediului proiectate

Parcul eolian planificat este şi o investiţie de protecţie a mediului înconjurător. Instalarea
centralelor eoliene îşi trăieşte renaşterea în întreaga lume, deoarece alături de numeroase
avantaje are şi cel mai mic impact din punct de vedere al protecţiei mediului şi naturii. Acesta
este un avantaj din punctul de vedere al protejării mediului.
Exploatarea energiei eoliene este lipsită de emisii de substanţe poluante. În cursul exploatării
energiei eoliene nu se produc emisii dăunătoare, apă poluată, deşeuri radioactive, cenuşă sau
praf. Fiecare kWh de energie electrică obţinut din energia eoliană permite o economie
însemnată de emisie de bioxid de carbon, contribuind astfel la reducerea cantităţii de bioxid
de carbon care produce modificările climatice (încălzirea globală) şi la frânarea anomaliilor



20

mediului, cu efecte benefice şi din punctul de vedere al protecţiei terenurilor agricole
(împiedicarea apei de infiltraţie).

Punctele de vedere privind protecţia solului, naturii şi mediului înconjurător din parcul eolian
proiectat în extravilanul localităţii Kiszombor au fost următoarele:

„cea mai apropiată” turbină să se afle cât mai departe de zonele desemnate ca fiind
locuite, de odihnă sau recreere în planurile urbanistice şi de sistematizare existente;
liniile de transport utilizate în cursul construcţiei să atingă în cea mai mică măsură
posibilă zonele locuite;
solicitarea terenului să implice, în măsura posibilităţilor, teren agricol de o calitate mai
redusă şi cu suprafaţa justificată cea mai mică;
să aducă atingere în cât mai mică măsură zonelor protejate, zonelor din reţeaua
ecologică Natura 2000, habitatelor naturale şi din apropierea naturii care nu sunt
protejate;
să asigure păstrarea şi protejarea monumentelor, valorilor artistice locale protejate,
zonelor şi siturilor arheologice;
aspectul peisagistic al investiţiei şi racordului indispensabil la reţea să fie favorabil sau
acceptabil;
investiţia să se integreze în programul de exploatare stabilit în planul de sistematizare
al localităţii Kiszombor.

Conform experienţei generale, centralele eoliene sunt foarte fiabile, se defectează rar şi dacă
totuşi apare un defect care presupune oprirea exploatării, acesta nu va avea nici un efect
asupra mediului înconjurător. După remedierea eventualului defect turbina eoliană porneşte
din nou. Deci, din acest punct de vedere localnicii din împrejurimi pot fi liniştiţi, deoarece
mediul înconjurător nu va fi afectat în urma eventualelor defecţiuni.

3.8. Activităţi în etapa de construcţie, operare şi dezafectare

Locaţia utilajelor care execută construcţia a fost stabilită astfel încât să fie cât mai aproape de
centrul de greutate al investiţiei proiectate, dar şi cât mai departe de zona locuită, ca să poată
fi evitate deplasările inutile pe reţeaua de drumuri din împrejurimi.
În cadrul prezentei investiţii, locaţia utilajelor va fi pe terenul economic cu numărul
topografic 05401/5, lângă drumul Óbébai út.
Executantul va rezolva depozitarea pe şantier a combustibililor, alimentarea cu combustibil şi
exploatarea utilajelor utilizate astfel, încât în mediul geologic, în apele de suprafaţă şi
subterane să nu ajungă substanţe poluante.

În timpul lucrărilor de construcţii va fi nevoie de apă (pentru grupurile sociale, curăţirea
pieselor), şi va trebui avută în vedere şi tratarea apei reziduale apărute. În afara necesarului de
apă pentru personalul care execută lucrările de construcţie, pentru fiecare centrală eoliană
trebuie luată în calcul o cantitate de aproximativ 1000 de litri de apă, de care este nevoie la
curăţirea şi desprăfuirea diferitelor piese. Apa rezultată din desprăfuire se va usca pe loc.
Apele reziduale sunt colectate în WC-uri mobile, respectiv în rezervoare, de unde o
organizaţie autorizată în acest sens le va îndepărta de zonă şi le va neutraliza.

Energia electrică necesară în timpul montării la faţa locului va fi produsă de agregate diesel.

Transportul betonului pentru fundaţie va fi efectuat cu betoniera.
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O parte însemnată a lucrărilor de instalare a parcului eolian o constituie lucrările de
terasament şi activităţile de transport legate de acestea. Ridicarea şi punerea în exploatare a
unei centrale eoliene necesită cca o săptămână, întreaga durată de execuţie va fi de
aproximativ 12 luni.

Exploatarea parcului eolian pus deja în funcţiune va avea loc prin intermediul reţelei de
calculatoare.

Locul precis al instalaţiilor de tratate a deşeurilor şi apelor reziduale apărute în timpul
execuţiei în prezent nu este desemnat. Tratarea deşeurilor solide şi lichide va avea loc
conform cerinţelor legislaţiei din domeniu.

În cursul dezafectării parcului eolian planificat sunt de aşteptat efecte asemănătoare celor din
timpul construirii. Temporar se vor produce şi poluări cu praf în concentraţie mai mare.
Depăşirea valorilor limită nu este însă nici aici de aşteptat. Efectele nu vor avea impact asupra
zonelor locuite, de odihnă sau de recreere.

După dezafectare va avea loc recultivarea zonei implicate, cu respectarea condiţiilor din
autorizaţia de mediu, respectiv a legislaţiei în vigoare.

Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. are grijă ca la faţa locului să nu rămână materiale
dăunătoare. Astfel, în cazul unei eventuale dezafectări nu trebuie avute în vedere efecte
directe negative asupra mediului înconjurător.

3.9. Referinţe din străinătate pentru cazul în care este aplicată o tehnologie
nouă în Ungaria, dar deja utilizată în străinătate

În cursul desfăşurării activităţii proiectate nu se intenţionează utilizarea unei tehnologii care
să nu fi fost deja utilizată în Ungaria.
În privinţa securităţii, utilizarea energiei eoliene este o tehnologie foarte răspândită în lume.
Această tehnologie a început să se răspândească în anii 80, astăzi funcţionează în lume mai
multe sute de mii de centrale eoliene. În prezent, în Ungaria există 172 centrale eoliene, cu o
capacitate instalată totală de 329,325 MW.

3.10. Incertitudinea şi disponibilitatea datelor

În această fază preliminară a investiţiei, pot fi indicaţi cu precizie parametrii principali ai
tipurilor de echipamente proiectate. Alegerea finală a maşinilor şi echipamentelor depinde în
mare parte de rezultatele măsurătorilor de lungă durată ale vântului, respectiv de
echipamentele care vor fi comercializate în perioada execuţiei investiţiei.
Datorită dezvoltării rapide a industriei eoliene (fabricanţilor de turbine) se poate întâmpla cu
uşurinţă ca într-un interval de doi ani de zile unele tipuri de turbine să fie deja „depăşite” şi să
nu mai poată fi procurate cu parametrii indicaţi în cererea de avizare.
Alerion Kiszombor Szélrőmű Kft. se străduieşte să utilizeze cea mai bună tehnologie
disponibilă atât în cursul realizării investiţiilor sale din ţară cât şi a celor din străinătate. .
Se poate însă stabili ca trend general că, odată cu dezvoltarea tehnologică a produselor
diferiţilor fabricanţi (creşterea randamentului instalat al unităţilor cu dimensiuni şi parametri
identice) scade proporţional şi zgomotul emis. Pe această bază se poate afirma că
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dimensiunile, respectiv specificaţiile de emisie sonoră indicate în prezenta cerere de avizare
pot fi considerate drept valori maxime, faţă de care orice abatere nu va însemna o solicitare
accentuată a mediului.

Investitorul dispune de acordul proprietarilor cu privire la amplasarea turbinelor eoliene.

3.11. Determinarea amplasamentului proiectului

Studiul preliminar implică zona administrativă a localităţii Kiszombor, şi se află în direcţia
sud-sudest faţă de intravilanul comunei, între drumul Óbébai şi drumul Nagyszentmiklósi.
Acolo vor fi amplasate 21. buc. turbine, fiecare cu o înălţime a turnului de cca 100 m, o
lungime a palelor de 50 m şi o putere instalată de 1,6 MW. Amplasarea geografică a fiecărei
turbine în cadrul parcului eolian este influenţată de legile fizicii, ele putând fi amplasate la o
distanţă de cca. 900 m una de alta pe direcţia dominantă a vântului şi de 450 m transversal pe
direcţia dominantă.

Parcul eolian proiectat afectează în mare parte teren agricol, însă 99% din suprafaţa ocupată
de investiţie va rămâne în continuare intactă, putând fi folosită în scopuri agricole. Deci,
investiţia nu va provoca modificări ale utilizării solului.

Zona de amplasare este prezentată în figura 1 şi în anexa nr. 3.

Defalcarea zonei pe numere topografice se găseşte în situaţia terenurilor anexată (anexa nr. 5
şi tabelul nr. 3).

Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. a încheiat pentru toate turbinele contracte de superficie de
lungă durată cu proprietarii imobilelor afectate, care şi-au dat în mod expres consimţămintul
ca investitorul să construiască şi să exploateze pe terenul lor centrale eoliene.
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4. Alternative studiate de titularul proiectului

Alegerea terenului a avut loc pe baza mai multor considerente. Primele verificări s-au extins
la întreaga zonă sudică a extravilanului localităţii Kiszombor.
Sub efectul punerii de acord cu reprezentanţii aşezării, alegerea a căzut pe terenul dintre
drumurile Óbébai út şi Mureş. În concordanţă cu aceasta, planul de sistematizare a însemnat
aici terenul investiţiei proiectate.
Prin aceasta, dimensiunile zonei desemnate preliminar pentru amplasarea parcului eolian au
scăzut faţă de concepţia iniţială. Sub efectul noilor puneri de acord cu Parcul Naţional Criş-
Mureş, având în vedere distanţa de protecţie recomandată de acesta faţă de râul Mureş,
investitorul a redus din nou zona proiectului.

Un punct de vedere important la alegerea terenului a fost delimitarea concretă faţă de zonele
locuite şi posibilitatea ca impactul factorilor deranjanţi să poată fi exclus.

Proiectul final a fost modificat şi în timpul efectuării verificărilor preliminare, deoarece
investitorul a micşorat numărul turbinelor pentru a reduce poluarea sonoră care traversa
frontiera de stat. Astfel, turnul marcat cu T20 nu mai figurează în proiect.

5. Conectarea la infrastructura existentă şi dezvoltări viitoare

Energia electrică produsă de centralele eoliene va fi transportată, prin intermediul substaţiei
de transformare care va lua fiinţă în zona nord-vest a parcului eolian (nr. topografic 05423/1),
la substaţia DÉMÁSZ din Mako, adică tot curentul produs va ajunge în reţeaua publică.
În prezent, societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. nu intenţionează să mai extindă
parcul.

6. Prezentarea impactului asupra mediului pentru alternativele
luate în calcul

Pe baza celor de mai sus în prezenta documentaţie de proiect nu au fost studiate şi alte
variante (desemnarea altor terenuri). Aşa cum am amintit, terenul definitiv şi numărul
turnurilor care vor fi instalate au fost stabilite ca rezultat final al multiplelor consultări
preliminare cu factorii interesaţi.
Consultările preliminare au fost realizate cu autorităţi din din domeniul protecţiei naturii şi
mediului înconjurător, urbanisticii şi sistematizării, tehnic şi economic.
În mod corespunzător, solicitările mediului şi impactul asupra mediului din zonele anterior
prezentate şi la care apoi s-a renunţat nu sunt incluse în prezentul document.
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7. Situaţia actuală a factorilor de mediu din zona studiată

7.1. Flora şi fauna

Asociaţiile vegetale potenţiale mai importante aparţinând microregiunii Tiszántúli (Crisicum),
care la rândul său face parte din regiunea Alföld (Eupannonicum), sunt stejărişul de câmpie
(festuca-Quercetum roboris), asociaţiile de păiuş (Festuco pseudovinae-Querce roboris), arţar
tătăresc (Acer tataricum-Quercetum pubescenti-roboris), precum şi pădurici de stejari - frasini
- ulmi (Querco-Ulmetum). Majoritatea zonei este ocupată de pajişti pe loess (Salvio-
Festucetum sulcatae tibiscense) şi pajişti sărăturate (Agrosti-Alopecuretum pratensis, Agrosti-
Beckmannietum, Agrosti-Alopecuretum geniculatum) etc. În mod caracteristic, sunt întâlnite
specii de trifoi (Trifolium resupinatum, ornithopodioides), vanilie de câmp (Heliotropium
supinum), astragal răsucit (Astragalus contortuplicatus), etc.
În zonele supuse lucrărilor de silvicultură pot fi întâlnite în special păduri tinere de foioase şi
brad.
Culturile caracteristice utilizării agricole sunt grâul, porumbul, lucerna şi ceapa roşie.

În anul 2011 am cartografiat de mai multe ori flora şi fauna zonei. Cele constatate sunt
cuprinse în capitolele de mai jos.

7.1.1. Botanică

7.1.1.1. Prezentarea generală a zonei examinate

Parcul eolian proiectat se află în sud-estul Ungariei, la marginea zonei administrative a
localităţii Kiszombor, în apropierea graniţei român-maghiar, pe depozitul de loess Békés-
Csanádi. Din punct de vedere geobiologic, zona fitogeografică Alföld (Eupannonicum)
aparţine regiunii Tiszántúl (Crisicum). Zona cartografiată poate fi văzută în figura următoare.

Maros = Mureş
Figura 4.: Porţiunea de teren afectată de investiţie
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Caracteristicile solului teritoriului sunt determinate de caracterul de bazin. Suprafaţa
teritoriului a fost formată de depunerile mării Panonice şi lacului Panonic, respectiv aluviunile
râurilor. Caracteristicile sedimentelor Pannoniei inferioare o reprezintă straturile practic
izolate, închise, de reţinere a apei, iar cele mai mari sedimente ale Pannoniei superioare sunt
nisipul cu granule fine şi medii, precum şi nisipurile argiloase. Deasupra acestora alternează
straturi de nisip, argilă gri-albăstruie şi marnă argiloasă, apoi secvenţe de argilă nisipoasă cu
benzi de lignit, care semnalează evoluţia spre înmlăştinire a terenului. În unele locuri putem
găsi aluviuni fluviale, devenite generale în perioada pleistocenului.
În privinţa climatului, acesta face parte din zona tipică a Alföld-ului, cea mai continentală.
Precipitaţiile anuale sunt pe alocuri peste 400 mm, cantitate care abia este suficientă pentru
formarea vegetaţiei arboricole.
Flora întregului teritoriu aparţine zonei de stepă cu păduri. Dintre fitocenozele potenţiale de
pădure pot fi întâlnite stejărişul de nisip (Festuco pseudovinae - Quercetum roboris), dar
numai pe suprafeţe mai mici. Teritorii însemnate sunt ocupate de solurile soloneţ.
Flora teritoriului s-a schimbat, a sărăcit mult în ultimul secol, datorită lucrărilor de desecare, a
păşunatului excesiv şi defrişărilor. În ciuda proceselor dăunătoare, numeroase specii
caracteristice zonei Alföld, care trebuie protejate, încă mai păstrează o populaţie însemnată.
Păşunile de stepă pe loess dau adăpost majorităţii speciilor valoroase de plante.

7.1.1.2. Metodele cartografierii botanice

Pe data de 07 mai 2011 am parcurs întreg teritoriul. În cursul acestei operaţii am căutat
habitatele naturale şi din apropierea naturii, pe care le-am caracterizat la modul general. Mai
mult, am evaluat şi modul în care sunt implicate clădirile şi diferitele obiective din teritoriu.

7.1.1.3. Caracterizarea botanică a teritoriului investiţiei din punctul de vedere
al protejării mediului

Mare parte din teritoriul investiţiei constă din teren arabil cultivat. O parte mai mică o
constituie drumurile, fâşii de pădure pentru protecţia câmpului, respectiv plantaţii de copaci.
Pe teritoriul investiţiei nu se află nici o clădire mai mare, numai sonde de petrol şi gaz şi
clădirile mai mici care le deservesc (figura 5).
Vegetaţia naturală (habitate potenţiale) poate fi găsită numai în urme, îndeosebi sub formă de
vegetaţie de mâl şi de mocirlă, însoţind canalele. Teritoriul nu se află sub protecţie din
punctul de vedere al mediului. Cel mai apropiat teritoriu protejat este rezervaţia specială de pe
Mureş (HUKM20008). Acesta se află la aproximativ 2500 m de limita marcată a investiţiei,
adică de turnul cel mai de nord (a se vedea figura 5).
Vegetaţia naturală este prezentă pe teritoriu sub forma fâşiilor de pădure pentru protecţia
câmpului, şi plantaţii de copaci. Fâşiile de pădure au luat fiinţă, în mod caracteristic, din una
sau doar câteva specii de copaci, arbuştii şi vegetaţia erbacee existând doar cu un număr redus
de specii. Dintre copaci, au fost folosite în primul rând specii cu creştere rapidă şi mai puţin
pretenţioase faţă de habitat. Între ele pot fi întâlnite în măsură însemnată specii care nu sunt
autohtone (cum ar fi salcâmul, arţarul verde, frasinul american), respectiv specii ameliorate
(plopul negru, plopul chinezesc). Dintre speciile autohtone se întâlneşte plopul alb, salcia
albă, frasinul înalt şi maghiar, stejarul.
Majoritatea pădurilor şi fâşiilor de pădure sunt însă de salcâmi, care reprezintă specia cea mai
frecvent întâlnită la astfel de fâşii de pădure care protejează câmpurile. Populaţiile sale, care
sunt în mod specific sărace în specii, pot fi întâlnite pe teren oriunde. Pe solurile de cultură
lucrate de om, care au un echilibru hidrologic mai bun şi sunt mai umede, sunt frecvente
buruienile nitrofile (Bromus sterilis, Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma, Galium
aparine, Veronica hederifolia, Chelidonium majus, Stellaria media, Lamium purpureum,
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Geranium robertianum), respectiv specii perene, în special geofite (Ficaria verna, Muscari
comosum, Ornithogalum boucheanum, Gagea pratensis, Allium scorodoprasum).
Dintre populaţiile de copaci pot fi întâlnite şiruri de plopi şi plantaţii de salcâmi. Acestea din
urmă pot fi întâlnite îndeosebi în jurul fermelor de odinioară sau încă existente.

Figura 5.: Habitatele potenţiale de pe teritoriul investiţiei şi din apropierea acestuia, respectiv
amplasarea clădirilor

Alţi reprezentanţi ai vegetaţiilor „naturale” sunt algele şi plantele de mlaştină, care însoţesc
canalele.
Întregul teritoriu este străbătut de canale, care servesc la irigarea pământurilor arabile şi
evacuarea apelor de infiltraţie. Alimentarea lor cu apă este aproape permanentă, astfel încât
constituie habitate potenţiale pentru alge şi plantele de mlaştină. Printre acestea pot fi întâlnite
stufărişuri omogene (Phagmitetum communis), papura cu frunze late şi înguste (Typhetum
angustifoliae şi Typhetum latifoliae). Suprafaţa liberă a apei printre plantele de mlaştină este
acoperită de alge plutitoare (mătasea broaştei) şi alge fixate (cosorul şi limba apei).
Printre alte tipuri de habitate naturale se mai află şi plantele de mâl anuale, care se stabilesc în
apele de infiltraţie de pe pământurile arabile. O parte însemnată a acestora sunt soiuri mărunte
de pipirig (Cyperus fuscus, Dichostylis micheliana) sau rogoz (Juncus articulatus, J. bufonius,
J. effusus). Specii caracteristice mai sunt şi dicotiledonatele mici, precum canarul bălţii
(Limosella aquatica), răchitanul (Lythrum hyssopifolia), mătreaţa (Peplis portula).

Aspectul caracteristic al teritoriului este ilustrat de următoarele două fotografii.
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Figura 6.: Aspectul caracteristic al zonei examinate

Figura 7.: Aspectul caracteristic al zonei examinate
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7.1.1.4. Evaluarea investiţiei din punct de vedere botanic

Pe baza cartografierii botanice a zonei, din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător
investiţia nu pune în pericol specii de plante sau habitate deosebit de valoroase. Mare parte a
zonei constă din teren arabil cultivat, respectiv se poate considera drept zonă afectată de
activitatea umană.

7.1.2. Evaluare din punct de vedere ornitologic

7.1.2.1. Metodele cartografierii ornitologice

Parcurgerea de scanare a zonei a avut loc pe data de 07 mai 2011. În general, la fiecare 500 de
metri a avut loc o oprire. În aceste locuri au fost înregistrate 10 date ornitologice sesizate
vizual şi acustic. Pentru observaţia vizuală a fost folosită o lunetă de mână de 10 x 40 şi un
telescop cu puterea de 30 x 70.

În scopul cartografierii în primul rând a păsărilor mari în tranzit prin zonă, teritoriul a fost
parcurs pe data de 11 octombrie 2011 şi 27 octombrie 2011. În general, la fiecare 500 de
metri a avut loc o oprire. În aceste locuri au fost înregistrate date ornitologice sesizate vizual
şi acustic. Pentru observaţia vizuală a fost folosită o lunetă de mână de 10 x 50 şi un telescop
cu puterea de 20-60 x 70. Alături de speciile de păsări mari au fost înregistrate şi speciile mici
sesizate.

7.1.2.2. Rezultatele cartografierii ornitologice

Zona nu reprezintă un teritoriu protejat de importanţă naţională, nu face parte din reţeaua
Natura 2000, respectiv din Reţeaua Ecologică Naţională.
Cea mai apropiată zonă naturală protejată se află la 2000 – 2500 de metri de teritoriul
examinat, la nord, în spaţiul inundabil al Mureşului, care face parte din Parcul Naţional Criş-
Mureş. Acest teritoriu face parte din Reţeaua Ecologică Naţională, drept culoar ecologic.
Spaţiul inundabil al Mureşului, ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică, nu face parte din
reţeaua Natura 2000.
O mare parte a teritoriului este cultivată agricol, în zone mai mici găsim şiruri de copaci,
canale, din punct de vedere ornitologic fiind caracterizat de cele mai multe ori de speciile
frecvente.
În cursul parcurgerilor de scanare a fost sesizată prezenţa a 24 de specii de păsări, din care trei
au importanţă comunitară, din anexa I (Annex I.). Numărul speciilor de păsări poate fi în mod
esenţial mai mare, dar probabil că pe teren nu trăieşte o populaţie însemnată din speciile
indicate în Annex I.

În cursul cartografierii de scanare, pe teren am găsit trei specii de păsări indicate de Natura
2000 Annex I. În afara acestora, ca urmare a caracteristicilor habitatului, probabil că aici
cuibăresc şi sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio) şi eventual sfrânciocul cu fruntea neagră
(Lanius minor).

Eretele de stuf (Circus aeruginosus)
Este o specie palearctică larg răspândită. Populaţia sa la nivel mondial este între 500.000 şi
2.000.000 de exemplare, cea din Europa între 52.000 – 88.000 de perechi, iar populaţia din
ţară este evaluată la 5.200 – 6.700 de perechi.
Este o specie caracteristică habitatelor din apropierea apelor, cuibărind deopotrivă în
mlaştinile cu apă dulce sau sălcie. O mare parte a populaţiei din Europa migrează, petrecându-
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şi iarna în Africa, la sud de Sahara. Este o specie des întâlnită în ţara noastră, răspândită. În
afara habitatelor din apropierea apei, se mai stabileşte şi în zone agricole.
Pe baza clasificării din Cartea Roşie Europeană a IUCN, face parte din speciile cu cea mai
puţin îngrijorătoare situaţie. Factorul care o pune cel mai mult în pericol îl reprezintă
dispariţia locurilor de cuibărit, asanarea.
Pe teritoriul examinat am detectat o pereche care cuibărea, în partea sud-vestică a zonei.
Parcul eolian proiectat poate afecta în mică măsură această specie.

Fâsa de câmp (Anthus campestris)
Este o specie palearctică, cu răspândire în Eurasia, dar cuibăreşte şi în nordul Africii. Este
întâlnită îndeosebi în zonele mai calde, din sud. Populaţia sa la nivel mondial este între
5.000.000 şi 25.000.000 de exemplare, cea din Europa între 550.000 – 1.400.000 de perechi,
iar populaţia din ţară este evaluată la 13.000 – 40.000 de perechi.
Specia cuibăreşte destul de frecvent în zonele agricole ale Alföld-ului, şi în cele sărate şi
nisipoase ale pustei.
Este cel mai des întâlnită în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, precum şi la vest de Tisa. Specie
migratoare.
Pe baza clasificării din Cartea Roşie Europeană a IUCN, face parte din speciile cu cea mai
puţin îngrijorătoare situaţie. Factorul cel mai important care primejduieşte specia este
dispariţia teritoriilor de cuibărit, plantarea pădurilor, crearea de monoculturi agricole
intensive.
Pe teritoriul de proiectare am detectat un mascul cântător, în partea sud-vestică a zonei.
Populaţia pe teritoriul examinat poate fi apreciată la 1-4 perechi. Parcul eolian proiectat poate
afecta în mică măsură această specie.

Silvia porumbacă (Sylvia nisoria)
Specie de păsări palearctică, răspândită pe un areal care se întinde din Europa de Est până în
vestul Chinei. Populaţia sa la nivel mondial este între 2.000.000 şi 6.000.000 de exemplare,
cea din Europa între 230.000 – 1.700.000 de perechi, iar populaţia din ţară este evaluată la
32.000 – 65.000 de perechi.
Cuibăreşte des, în special pe versanţii mai calzi, orientaţi spre sud, ai dealurilor.
Face însă cuib şi pe pajiştile năpădite de tufăriş din zona de câmpie. O populaţie destul de
numeroasă poate fi găsită şi în pădurile de pe malurile Tisei. Specie de păsări migratoare.
Pe baza clasificării din Cartea Roşie Europeană a IUCN, face parte din speciile cu cea mai
puţin îngrijorătoare situaţie.
În colţul sud-vestic al teritoriului de proiectare am detectat un mascul cântător. Parcul eolian
proiectat poate afecta în mică măsură această specie.

Sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio)
Răspândire palearctică, teritoriul de cuibărire se întinde din vestul Europei până în vestul
Siberiei.
Populaţia sa la nivel mondial este între 40.000.000 şi 150.000.000 de exemplare, cea din
Europa între 2.500.000 – 6.500.000 de perechi, iar populaţia din ţară este evaluată la 540.000
– 670.000 de perechi.
Este o specie care cuibăreşte în habitate cu iarbă împestriţată cu tufişuri. Specie migratoare,
îşi petrece iarna în regiunile din estul şi sudul Africii. Este o specie care cuibăreşte în Ungaria,
în spaţiile deschise cu tufişuri.
Pe baza clasificării din Cartea Roşie Europeană a IUCN, face parte din speciile cu cea mai
puţin îngrijorătoare situaţie. Factorul cel mai important care primejduieşte specia este
dispariţia teritoriilor de cuibărit, plantarea pădurilor.
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În timpul parcurgerii nu am observat această specie, dar datorită caracteristicilor habitatului se
existenţa sa poate fi presupusă. Parcul eolian proiectat poate afecta în mică măsură această
specie.

Sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor)
Specie palearctică, întâlnită mai ales în zonele cu caracter continental. Cuibăreşte din zonele
estice ale Spaniei, de-a lungul zonelor sudice ale continentului şi Turcia, până în interiorul
Asiei şi sudul Siberiei. Populaţia sa la nivel mondial este între 3.000.000 şi 10.000.000 de
exemplare, cea din Europa între 77.000 – 320.000 de perechi, iar populaţia din ţară este
evaluată la 2800 – 3.700 de perechi.
Pot fi întâlnite în special în zona Alföld, la vest de Dunăre mai pot fi întâlnite doar rareori.
Cuibăreşte în primul rând în apropierea pajiştilor împestriţate cu grupuri de copaci şi tufişuri.
Migratoare.
Pe baza clasificării din Cartea Roşie Europeană a IUCN, face parte din speciile cu cea mai
puţin îngrijorătoare situaţie. Factorul principal care pune specia în primejdie este dispariţia
spaţiilor mozaicate de cuibărit, variaţiile extreme de temperatură şi precipitaţii şi prădarea
naturală.
În terenul proiectat nu am observat această specie, dar datorită caracteristicilor habitatului
existenţa sa poate fi presupusă.

7.1.2.2.1. Specii de păsări mici

O mare parte a teritoriului este cultivată agricol, în zone mai mici găsim şiruri de copaci,
canale, din punct de vedere ornitologic fiind caracterizată de cele mai multe ori de specii
frecvente de păsări mici.

Cănăruşul (Serinus serinus), Câneparul (Carduelis cannabina), Sticletele (Carduelis
carduelis), Scatiul (Carduelis spinus), Florintele (Carduelis chloris) au fost observaţi în
30-60 de ocazii în grupuri a câte 100-200 de exemplare, de-a lungul rândurilor de
copaci care divid terenul;
În vecinătatea clădirilor economice părăsite a fost observat şi un grup mic de vrăbii de
câmp (Passer montanus);
Graurul european (Sturnus vulgaris): au fost observaţi în grupuri a mai multe sute de
indivizi, iar în câteva ocazii au fost văzute şi câteva exemplare de nagâţi (Vanellus
vanellus);
Dintre speciile care pot fi vânate au fost observate câteva exemplare de coţofane (Pica
pica), ciori grive (Corvus cornix), turturele (Streptopelia turtur), precum şi grupuri mai
mici de fazan (Phasianus colhicus) şi raţă mare (Anas platyrhynchos);
Pe canalul principal Pogány-éri din hotarul vestic al parcului eolian proiectat a fost
observat un pescăruş albastru (Alcedo atthis) care se hrănea.

7.1.2.2.2. Specii de păsări mari

Prezenţa pe teritoriul proiectului a speciilor de păsări mari şi răpitoare formând obiectul
cartografierii, pe baza rezultatului totalizat al celor două zile de observaţii:

Pescăruşi argintii (Larus cachinnans) au fost observaţi în timp ce se hrăneau, în jude
de 200 – 300 de indivizi;
Şorecari comuni (Buteo buteo), 30-40 de exemplare;
Eretele vânăt (Circus cyaneus), 2 exemplare;
Uliu porumbar (Accipiter gentilis), 1 exemplar;
Uliu păsărar (Accipiter nisus), 1 exemplar;
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Vânturelul roşu (Falco tinnunculus), 8-10 exemplare;
Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea), 1 exemplar.

În cursul examinărilor noastre nu am observat prezenţa pe teritoriul proiectului a cocorilor
(Grus grus).

7.1.3. Evaluarea investiţiei din punctul de vedere al protecţiei păsărilor

În cursul procedurii de scanare am observat cuibărind trei specii de păsări din Annex I, în
afara cărora probabil mai cuibăresc şi alte două specii. Parcul eolian proiectat poate avea
asupra acestor specii doar un efect limitat, însă investiţia nu va influenţa populaţia din ţara
noastră a speciilor implicate.

Având în vedere caracteristicile teritoriului, prezenţa speciilor de păsări observate în cursul
cartografierii de toamnă este obişnuită, parcul eolian proiectat poate avea asupra acestor
specii doar un efect limitat, însă investiţia nu va influenţa populaţia din ţara noastră sau din
Europa a speciilor implicate.

7.2. Clima

Microregiune cu climă caldă, uscată, dar în zona localităţii Makó este moderat uscată.
Timpul însorit este de aproape 2100 de ore, din care vara cca 850 de ore şi cca 200 de ore
iarna.

Temperatura medie anuală este de 10,5 – 10,6 oC, şi de 17,4-17,5 oC în perioada de vegetaţie.
Anual, timp de 195-196 de zile temperatura nu scade sub punctul de îngheţ, iar perioada fără
îngheţ durează de la începutul lui aprilie până la mijlocul lui octombrie. Media multianuală a
valorilor maxime ale temperaturilor medii absolute vara este de 34,7 oC, iar a valorilor
minime absolute iarna este între -16,8 şi -17,0 oC.

Precipitaţiile anuale sunt de cca 580 mm, dar în zonele din vecinătatea Tisei nu ating nici 550
mm. În regiunea Makó ele depăşesc cu puţin 600 mm. În perioada vegetativă sunt probabile
ploi de 320-340 mm, însă în vecinătatea Tisei de numai 300-310 mm, iar în regiunea Makó cu
puţin peste 350 mm. Numărul mediu anual al zilelor cu acoperire de zăpadă este 31, cu o
grosime medie de maximum 20 cm.
Indexul de ariditate al zonei este 1,21, dar în vest este în jur de 1,3 şi de 1,16 în regiunea
Makó.

Cel mai adesea, vântul suflă din direcţia nord, sud şi sud-est; viteza media a vântului este între
2,5 şi 3,0 m/s.

Clima este favorabilă culturilor care necesită multă căldură şi mai puţină apă.

7.3. Relief, caracteristici ale solului

7.3.1. Date privind relieful
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Teritoriul administrativ al localităţii Kiszombor este de 65,83 km2, care din punctul de vedere
al geografiei fizice aparţine regiunii Tisa Inferioară, şi în interiorul acesteia, cotului
Mureşului. Acest ţinut al Tisei Inferioare se extinde însă şi dincolo de graniţa de stat, spre
sud, până la linia uneia dintre cele mai cunoscute ramificaţii a Mureşului, Aranka (Harangod).
Microregiunea are o înălţime între 78 şi 88 de metri deasupra nivelului mării, cu relief relativ
mic (valoarea medie de 0,5 m/km2), un platou inundabil perfect, împestriţat de insule mici
care nu sunt inundabile. Majoritatea formelor de suprafaţă îşi datorează originea râului;
suprafaţa sa este acoperită de urmele apelor stătătoare şi braţele moarte umplute în diferite
proporţii ale Mureşului. La Deszk s-au format generaţii bogate de bancuri protectoare.
Solurile care nu sunt inundabile, acoperite cu mâl de loess, sunt cu 2-3 metri mai înalte decât
cele înconjurătoare. Pe alocuri s-au produs depuneri eoliene.

7.3.2. Caracteristici geografice

Peste depunerile panonice cu o grosime foarte mare (pe alocuri chiar depăşesc 3 km) s-au
aşezat straturi pleistocene în grosime de 200-400 de metri, majoritatea datorându-şi originile
apelor curgătoare. Înălţimile alcătuite din loess de infuzie, la Szőreg acoperite cu loess „tipic”
(stoc de argilă pentru cărămizi 0,7 m3) şi preparate de eroziunea apelor curgătoare, la sud de
Deszk pot fi întâlnite şi la suprafaţă. De altfel, suprafaţa este acoperită de sedimente din
holocen, groase de 8-15 metri. Sunt caracteristice pudra de nisip, mâlul de teren inundabil,
argila, lutul de mlaştină în partea de vest şi sud, iar pe şirul de bancuri protectoare nisipul
(Deszk: nisip pentru tencuieli). Granulele mereu mai fine din jos în sus ale sedimentelor din
holocen ilustrează reducerea gradată a forţei motrice a apelor curgătoare. Seismicitatea
potenţială este sub 6o MS.

7.3.3. Soluri

35% din teritoriu este acoperit de soluri de compoziţie mecanică, grele, de luncă (argilă,
chirpici lutos), formate pe aluviuni, având o capacitate redusă de a conduce apa şi crescută de
a o reţine, nu conţin var carbonic şi pe alocuri sunt puternic acide. Din punct de vedere al
fertilităţii sunt clasificate în categoria VI. de calitate a solului. Compoziţia mecanică a
umpluturilor brute, aflate pe mari suprafeţe, este mai uşoară decât a solurilor de luncă
(chirpici), gospodăresc mai bine apa şi nu conţin var carbonic. Deoarece sunt sărace în humus
(0,5 – 1%), din punctul de vedere al fertilităţii sunt clasificate doar în categoria VIII. de
calitate a solului. Solurile mai fertile (II. şi IV.) ale microregiunii sunt cernoziomuri de luncă
formate pe straturile de loess, precum şi sărate în adâncime. Ponderea lor teritorială este de 8
şi 2%. Compoziţia lor mecanică fiind chirpici şi gospodărind bine apa, fertilitatea lor depinde
de cantitatea de humus; variantele cu un conţinut organic mai mare de 3-4 % sunt clasificate
în categoria II, cele conţinând 2-3% materiale organice sunt clasificate în categoria IV. de
calitate a solurilor.
Tipuri de soluri saline sunt soloneţul de luncă aflat în proces de transformare în stepă, cu o
pondere teritorială de 6%. Au o compoziţie mecanică de chirpici lutos, format pe sedimente
aluviale sau de loess. Ca urmare a compoziţiei mecanice grele şi a salinizării, dispune de un
echilibru hidrologic nefavorabil, şi implicit de o slabă fertilitate (IX). Atât la suprafaţă cât şi
în adâncime pot fi întâlnite şi în variante carbonatice.

Pe teritoriul examinat pot fi întâlnite următoarele tipuri de soluri:

Tipul genetic principal de sol: sol de luncă (VI.)
Din tipul principal al solurilor de luncă fac parte acele soluri, în a căror formare supra-
umidificarea periodică a avut un rol primordial. Lipsa de aer survenită sub efectul apei
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conduce la formarea unor substanţe organice caracteristice, provocând reducerea
componentelor minerale.
La clasificarea acestor soluri trebuie avute în vedere toate acele circumstanţe, care le
influenţează formarea. Aşa sunt originea aluvială, condiţiile de prea multă umiditate, apariţia
solonceacului şi soloneţului datorită apelor freatice şi de suprafaţă, formarea stepei ca efect al
cultivării şi ameliorării, etc.

Tipul genetic al solului: sol hipohistic de luncă de umplutură (310.)
În secţionările de sol poate fi observată formarea şi acumularea humusului caracteristic
solurilor de luncă, precum şi stratificarea materialului aluvionar de umplutură din trecut.
Straturile şi structurile de humus sunt mai puţin formate decât în cazul solurilor de luncă. Din
secţiuni cel mai adesea lipsesc nivelurile de acumulare a calcarului, aglomerările de calciu şi
fier. Reacţiile chimice, condiţia calciului, calitatea solului depinde de materialul de
umplutură. Majoritatea o constituie straturile fertile din adâncime, cu un bun echilibru
hidrologic al apei.

Tipul genetic principal de sol: sol sedimentar din depunerile apelor curgătoare, lacurilor şi
pantelor (IX).
Au apărut pe sedimentele apelor curgătoare sau lacurilor. Ca urmare a umplerilor permanent
reluate, procesul de formare a solului este împiedicat sau efectul inundării a încetat, dar
proprietăţile rocilor de formare a solului, de provenienţă sedimentară, au influenţat puternic
proprietăţile solului în formare.

Tipul genetic al solului: Sol regradat cu humus (390).
S-a format pe terenurile aluviale care nu au mai fost inundate de apă şi nu s-a mai depus mâl
timp de perioadă lungă, unde în profilul solurilor pot fi observate deja semnele primare ale
formării solului (apariţia stratului de humus, modificări structurale).
Reacţiile chimice, condiţia calciului, structura profilului, calitatea solului depinde de
materialul adus de inundaţii. Modul în care gospodăresc apa, starea substanţelor nutritive şi,
în mod corespunzător, fertilitatea lor este foarte variată. Aici pot fi enumerate solurile
inundate care conţin mai mult de 1% humus.

7.4. Hidrografie

7.4.1. Apele subterane

Conform ordinului 27/2004. (XII.25) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificat
cu ordinul 7/2005. (III. 1.) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, terenul construcţiei
aparţine categoriei mai puţin sensibile.

Cantitatea apelor freatice la est de Makó este sub 1 l/s.km2, doar la vest fiind deasupra acestei
valori.
Adâncimea medie a numărului foarte mare de fântâni arteziene este de 200 de metri, dar
debitul de apă este însemnat numai în fântânile mai adânci. Apa termală din Szőreg are 86 oC.
Exploatarea apelor de suprafaţă a fost de aproape 100% încă din 1984, iar a celor subterane de
circa 20%. 65% din debitul Mureşului este utilizat în străinătate.

Nivelul apei freatice este influenţat în mare măsură de activitatea omului, epurarea prin
desecare a apelor uzate, irigarea grădinilor. Datorită degradării calităţii apelor subterane
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survenită în ultimele decenii, apa din fântânile tradiţional săpate nu mai poate fi folosită
pentru consum uman.

Amplasamentele proiectate nu afectează apele subterane.

7.4.2. Apele de suprafaţă

Mureşul curge pe două din laturile sale, până la vărsarea în Tisa. Din lungimea de 754 km şi
un bazin de colectare a apei de 30332 km2, în ţara noastră [Ungaria] Mureşul curge pe 49 km
lungime şi are un bazin de 1885 km2. Pe această porţiune râul primeşte canalul Élővíz şi
canalul Sámson-Apátfalvi dinspre nord, iar dinspre sud canalul principal Kiszombor-Ladány,
canalul Deszk-Fehértói şi canalul Szőreg-Deszk-Kübekházi. Canalul principal Ószentiváni
curge direct în Tisa. Este un teritoriu uscat, sărac în apă.
Inundaţiile sunt cele mai frecvente primăvara iar etiajele toamna.
Apele staţionare sunt neînsemnate. Suprafaţa a două braţe moarte ale Mureşului este de 3 ha,
care împreună cu cele 4 lacuri naturale mici ating 5 ha, lacul de acumulare neavând nici el
mai mult de 1 ha.

Pe terenul examinat se află canalul principal Porgány-éri şi mai multe din braţele sale.

Înfiinţarea obiectivului proiectat nu afectează apele curgătoare de suprafaţă, nu are legătură cu
apele curgătoare de suprafaţă nici prin apele de scurgere.

7.5. Aer

Situaţia aerului în zona examinată este determinată în primul rând de emisiile provenind de la
mijloacele de circulaţie.

Pe baza ordinului 4/2002. (X. 7.) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, teritoriul
administrativ al localităţii Kiszombor este clasificat în zona 10 – „celelalte teritorii ale ţării” –
astfel încât în privinţa calităţii aerului dispune de rezerve corespunzătoare.

Grupuri de zone după substanţele poluante ale aerului

Zone de poluare a aerului Bioxid de
sulf

Dioxid de
azot

Monoxid de
carbon

Pulberi(P
M10) Benzen

10. Celelalte teritorii din ţară, cu
excepţia oraşelor indicate F F F E F

Tabelul 8.: Grupuri de zone după substanţele de poluare a aerului

7.6. Zgomot şi vibraţii

Din punctul de vedere al protecţiei împotriva zgomotelor terenul este clasificat drept
extravilan, iar pe baza activităţii poate fi considerat teren economic funcţional.
În prezent pe teren nu se desfăşoară activităţi care să producă poluare sonoră sau cu vibraţii.
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Pe o rază de 1000 de metri în jurul zonei de construcţie nu se află locuinţe.
Fără nici un calcul special al zgomotului se poate aprecia că la marginea zonei locuite din
intravilan zgomotul prilejuit de lucrările de dezafectare va fi sesizabil (la un nivel de cca 30-
35 dBA), dar nu va putea fi distins de zgomotul de fond.

Valorile limită de referinţă ale poluării sonore sunt indicate în ordinul comun 8/2002 (III. 22.)
al Ministerului Protecţiei Mediului şi Ministerului Sănătăţii.

7.7. Mediul construit şi peisajul

În vecinătatea directă a terenului examinat (în interiorul a 1000 de metri) nu există zone
locuite. Ferma de la numărul topografic 05450/2, aflată în zona dintre turnurile 9 şi 8 nu este
locuită, şi nici utilizată.
De asemenea, pe teren nu se află obiective protejate, cum ar fi cele de peisaj, sau monumente
de artă.

Astfel, putem stabili că atât din punct de vedere al protecţiei peisajului cât şi al protecţiei
naturii terenul corespunde realizării investiţiei proiectate.

Majoritatea copleşitoare a localităţilor din această microregiune pot fi accesate doar prin
intermediul unor drumuri publice de ordin mai redus, respectiv al unor drumuri de acces.

Construirea parcului eolian, precum şi amplasarea cablurilor de-a lungul drumurilor de
întreţinere, vor conduce la deranjarea solului, de aceea la execuţia investiţiei este necesară
aprobarea prealabilă a Biroului de Protejare a Moştenirii Culturale din cadrul Prefecturii
judeţului Csongrád.
Având în vedere că investiţia implică un sit arheologic înregistrat, Muzeul Móra Ferenc din
Szeged a întocmit studiul de protejare al patrimoniului cultural al terenului, corespunzător
prevederilor legislaţiei în vigoare, care formează anexa prezentei documentaţii (anexa nr. 6.).

Pe teritoriul parcului eolian se află 14 situri arheologice înregistrate, însă lucrările de
terasament traversează, la drumurile de acces, numai următoarele situri: KÖH 4421, KÖH
44160 şi 44131.

Conform concluziilor studiului de impact asupra patrimoniului cultural, „În privinţa siturilor
arheologice investitorul trebuie să încheie în prealabil un contract cu Muzeul Móra Ferenc din
cadrul Biroului de Protejare a Moştenirii Culturale al Prefecturii judeţului Csongrád.”

Locaţiile unde a fost efectuat releveul arheologic sunt incluse în studiul de impact asupra
patrimoniului cultural, care reprezintă anexa nr.6.

7.8. Gestionarea deşeurilor

Pe amplasamentul studiat în prezent se desfăşoară activitatea de producţie agricolă. În timpul
activităţii nu apar deşeuri.
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După recoltare, resturile vegetale servesc, sub formă de compost, la recompletarea rezervei de
substanţe nutritive a terenului agricol.
Din acest motiv, în situaţia actuală nu putem vorbi de necesitatea gestionării deşeurilor.
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8. Evaluarea preliminară a impactului potenţial asupra mediului

Factorii de influenţă ai activităţii (construire, execuţie, desfiinţare) care vor acţiona asupra
mediului sunt emisiile, respectiv utilizările de substanţe şi energie, afectate fiind elementele
de mediu (aerul, apa, solul, fauna şi flora, mediul artificial şi oamenii) şi habitatele
(ecosistemele, mediul locuit, peisajul). Din punct de vedere al lumii vieţuitoarelor, factori de
influenţă sunt considerate efectele survenite ca urmare a utilizării elementelor tehnologice
(construire, exploatare, desfiinţare) care fie direct, fie în mod indirect influenţează agenţii
afectaţi amintiţi anterior. Influenţele directe îşi exercită efectele imediat, în timp ce influenţele
indirecte vor acţiona prin intermediul altor elemente ale mediului.

În timpul amplasării, exploatării şi desfiinţării parcului eolian proiectat se vor face simţite
diferite influenţe, care vor afecta diferiţi agenţi, motiv pentru care vom analiza separat trei
cazuri. Repararea drumurilor agricole, rezolvarea alimentării cu energie, construirea şi
montajul tehnologic vor conduce la poluarea cu praf a mediului imediat înconjurător, poluarea
probabilă a solului, precum şi la apariţia zgomotului şi deşeurilor. Pe durata lucrărilor de
construcţii circulaţia crescută de autovehicule poate provoca poluarea aerului şi poluarea
fonică a zonelor locuite implicate şi a altor zone. Odată cu finalizarea lucrărilor de construcţii
şi montaj tehnologic, aceste efecte dispar. După dezafectarea parcului eolian vor urma lucrări
de demolare şi recultivare, caz în care vom examina efectele şi agenţii afectaţi avuţi în vedere
şi pe durata construcţiei.

Conform informaţiilor aflate în prezent la dispoziţie despre amplasamentul proiectat, execuţia
parcului eolian produce efecte primare abia sesizabile, astfel încât probabil mediul
înconjurător nu va suferi daune. Ca urmare a unor influenţe atât de slabe nu se poate conta pe
apariţia unor procese de impact.

8.1. Impact potenţial în etapa de construcţie

În cazul studiului influenţelor apărute în cursul lucrărilor de construcţie a obiectivului dat, am
redus efectele asupra mediului la efectele directe asupra mediului imediat înconjurător care
apar în timpul construirii şi exploatării ulterioare.

În cursul lucrărilor de construcţie este necesară efectuarea următoarelor operaţiuni:
Amplasarea cablurilor subterane în interiorul parcului
Formarea unei infrastructuri şi a unui carosabil destinate unui drum de deservire
Pentru realizarea fundaţiei va fi necesară excavarea pământului până la adâncimea de
cca 2,5 m, apoi montarea fier-betonului, cofrare şi betonare, precum şi realizarea
fundaţiei coloanelor până la max. 20 de metri.
Componentele centralelor eoliene sunt transportate de autovehicule speciale care
dispun de autorizaţie de traseu, de la fabrică până la locul de montare.
La faţa locului trebuie efectuată montarea componentelor şi ridicarea lor cu ajutorul
unor macarale speciale.

8.1.1. Flora şi fauna

În cursul lucrărilor de terasament trebuie luate în calcul îndepărtarea unei părţi a vegetaţiei,
deteriorarea în mică măsură şi temporară a vegetaţiei, deranjarea zonei rădăcinilor, precum şi
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tulburarea insectelor şi animalelor. Aceste influenţe deranjante sunt însă minime, deoarece
locaţia investiţiei este un teren nelocuit şi supus cultivării agricole intensive, unde influenţa
antropogenă este foarte însemnată.
Zona de construcţii se află în vecinătatea directă a liniei de circulaţie. Din acest motiv
numărul speciilor expuse este foarte limitat. Habitatul, locurile de cuibărire sau ascunzătoare
al vreunor specii protejate nu sunt atinse.

Nu se prognozează apariţia unor influenţe nefavorabile din punct de vedere al protecţiei
mediului înconjurător sau a peisajului.

În timpul activităţii nu sunt proiectate defrişări.

Influenţele deranjante sunt de scurtă durată, limitate la o mică suprafaţă şi nu sunt
semnificative.

8.1.2. Sol

Lucrările de suprafaţă implică o zonă relativ redusă, dar pe acest mic teritoriu ele înseamnă
deranjarea temporară a straturilor de suprafaţă şi apropiate suprafeţei, solicitarea lor intensivă.
Formarea zonei de lucru şi depozitarea temporară a solului excavat va influenţa direct viaţa
din sol şi structura acestuia.

Fazele decopertării stratului de sol cu humus:
stratul de sol cu humus va trebui îndepărtat – la începutul investiţiei ce va fi realizată
mai târziu – la o grosime uniformă, din locurile implicate de lucrările de terasament
(de exemplu: „oglinda” suprafeţelor betonate).
solul cu humus astfel produs va trebui depus în interiorul terenului, trebuind totodată
evitată cu foarte mare grijă amestecarea acestuia cu alte straturi de sol sau cu diverse
substanţe şi surse de poluare, pe întreaga durată a lucrărilor de execuţie.
operaţiunea de „humusare” va trebui realizată cu excavatoare cu lamă, cupă, respectiv
picon. În zonele unde eventual pot fi întâlnite artefacte sau alte obiecte acestea trebuie
îndepărtate – în imediata lor vecinătate – cu unelte de lucru manuale.
în urma eventualei excavări a unei mase de pământ – de calitate mai slabă – de sub
limita maximă de adâncime a stratului de sol cu humus, aceasta trebuie temporar
depozitată separat de volumul de pământ cu humus, în interiorul teritoriului.
dacă solul cu humus salvat nu poate fi utilizat imediat, atunci trebuie păstrat în
depozite de o formă şi înălţime care să reducă eroziunea provocată de apă şi vânt.
Trebuie avută în vedere protecţia suprafeţelor (taluzurilor) acestor depozite periclitate
de eroziunea provocată de apă şi vânt. În cazul unei depozitări pe o durată de mai
mulţi ani trebuie să fie justificată şi plantarea de iarbă pe depozite. Suprafaţa
depozitelor trebuie menţinută (pe cale mecanică) fără buruieni.

Tabelul de calcul al volumului masei de humus este cuprins în Anexa nr. 7.

Pentru autorizaţia de construire se întocmeşte un proiect de protecţia solului, care detaliază
modul de manevrare a solurilor fertile şi a celor mai profunde.
Ca punct de vedere primar al utilizării trebuie considerată posibilitatea conform căreia solul
cu humus deplasat de la locul său, depozitat temporar şi aşezat în depozite corespunzătoare, să
fie folosit pe terenul solicitat spre retragere definitivă, de exemplu la formarea suprafeţelor
verzi, respectiv la nivelarea terenului.
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Solul cu humus care nu este utilizat în cursul investiţiei poate fi întins – în grosimi care să nu
depăşească 25 cm – pe terenul pe care se practică în continuare agricultura!
Însă:

dacă nu există posibilitatea folosirii la faţa locului a stratului fertil cu humus salvat,
acesta poate fi utilizat în mod corespunzător funcţiei originale a solului neutilizat, ca
strat fertil sau pentru crearea unui sol fertil, respectiv poate fi cedat altcuiva în aceste
scopuri.
în afara prezentei investiţii, mai poate fi folosit – printre altele:
� la construirea unui „strat de acoperire” în cursul recultivării depozitelor de

deşeuri;
� la fortificarea sistemului de taluzuri al terasamentelor şi digurilor;
� crearea de parcuri în alte locaţii;

în cazul în care – nu pe loc, dar – între scopurile proiectate figurează şi utilizarea pe
terenuri agricole, atunci solul cu humus care va fi transportat poate fi amplasat numai
în locuri unde solul are proprietăţi asemănătoare, respectiv mai puţin favorabile. (În
vederea evaluării condiţiei solului din locul utilizării proiectate Executantul este
obligat să efectueze analize de laborator!).
Condiţia de bază a utilizării pe aceste terenuri agricole este ca după întindere să se
obţină în zona respectivă o condiţie a solului şi o capacitate de deservire cu substanţe
nutritive echivalentă celei originale, sau mai bună. (Amplasarea unui substrat cu un
conţinut de humus mai mic de 1% nu este recomandată pe terenurile agricole).
Grosimea maximă a stratului cu humus care va fi întins nu trebuie să depăşească 25
cm.
Investitorul este obligat să ţină separat evidenţa cantităţii, modului de utilizare a
stratului fertil de sol cu humus, precum şi a locului de amplasare a acestuia.
Investitorul este obligat să plătească autorităţii de protecţie a solului o contribuţie de
protecţia solului.
solurile – fără humus – care vor apărea în cursul execuţiei extinderii din viitor a
locului de amplasare pot fi utilizate de Investitor după cum doreşte, fără a avea
obligaţia de a plăti vreo contribuţie, însă nu vor putea fi amplasate pe terenuri unde se
practică agricultura!

Obligaţiile de autorizare, furnizare de date şi raportare, legate de investiţia proiectată
intervenţiile, fazele tehnologice eventual necesare – care sunt consecinţele vreunei
distrugeri grave a solului – trebuie stabilite pe baza analizelor de laborator. Baza
analizelor de laborator trebuie să fie documentaţia „Harta solurilor genetice” aflată în
arhiva Direcţiei pentru Protecţia Plantelor şi Solului din cadrul Prefecturii judeţului
Csongrád.
din punctul de vedere al protecţiei solului, Investitorul/Executantul este obligat să
informeze în scris biroul central al Direcţiei pentru Protecţia Plantelor şi Solului din
cadrul Prefecturii judeţului Csongrád (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) asupra
începerii, respectiv a încheierii lucrărilor.
în cursul lucrărilor Executantul este obligat să se pună de acord cu inspectorul de
protecţia solului de a cărui rază teritorială aparţine, respectiv cu cel care a întocmit
proiectul de protecţia solului.
Investitorul este obligat să păstreze timp de 5 ani documentele care documentează
activitatea legată de protecţia solului.
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În cursul lucrărilor investiţiei un pericol îl reprezintă eventualele scurgeri de lubrifianţi şi ulei
hidraulic din utilajele de lucru.
În timpul lucrărilor de fundaţie vor fi utilizate numai materiale care nu conţin componente
dăunătoare sau otrăvitoare, ci numai materiale anorganice care pot fi întâlnite şi în natură –
pietriş, ciment, apă. Aceste materiale nu poluează mediul înconjurător, solul, apele, aerul,
lumea vie, nu influenţează procesele biologice naturale.

8.1.3. Apa

Lucrările investiţiei nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă. În cursul săpării gropilor de
lucru trebuie avută în vedere apariţia apelor freatice. Pentru desfăşurarea nestingherită a
lucrărilor va fi necesară evacuarea apei din gropile de lucru, prin reţinerea sau pomparea apei.
În acest caz, apa freatică pompată va fi împrăştiată pe spaţiul verde din jur, care practic
înseamnă recircularea apei. Intervenţia este de natură mecanică, fără să modifice calitatea apei
freatice.
Nu vom avea de-a face cu uzarea apei, respectiv cu apariţia apelor uzate. Amplasamentele
proiectate nu prezintă riscuri pentru apele de suprafaţă şi subterane.
Pe durata desfăşurării lucrărilor de execuţie pe teren vor fi amplasate un grup social şi un
rezervor închis pentru WC.
Poluarea apelor subterane poate avea loc numai ca urmare a poluării solului de suprafaţă.
Acest lucru însă nu se va produce în condiţiile respectării disciplinei tehnologice.

Se poate deci afirma că etapa de construcţie are asupra gospodăririi apelor un efect neutru.

8.1.4. Aer

Lucrările de instalare pot fi efectuate cu tehnologii simple de construcţie şi montaj. Metodele
şi mijloacele acestora sunt următoarele:

Excavarea de pământ pentru lărgirea drumurilor, amplasarea cablurilor, săparea
fundaţiilor, reumplerea şanţurilor şi compactarea. Pentru acestea, la fiecare turn vor fi
utilizate 1. buc. buldozer, 1. buc. excavator, 3-4 maşini grele pentru transportul
pietrişului, iar pentru compactare un cilindru compresor cu randament identic cu al
maşinilor grele.
Pentru lucrările de fundaţie (betonare) ale turnurilor va fi nevoie şi de o betonieră
malaxoare (mixer).
Pentru structurile din oţel şi diferitele lucrări de montaj la faţa locului va fi utilizat un
echipament de sudură cu arc electric sau cu flacără, iar pentru asigurarea alimentării
cu energie va fi folosit şi un agregat diesel.

Din cele de mai sus se poate constata efectul de poluare datorat prafului ridicat în cursul
lucrărilor de construcţie a parcului eolian, operaţiunilor de construcţie şi montaj, gazele de
eşapament ale autovehiculelor de transport şi utilajelor de lucru având efecte de durată
limitată, fiind doar temporare.
Activităţile se desfăşoară în aer liber, de aceea emisiile sunt difuze şi cu caracter liniar.

Se poate constata efectul de poluare datorat prafului ridicat în cursul lucrărilor de construcţie
a parcului eolian, operaţiunilor de construcţie şi montaj, efectul gazelor de eşapament ale
autovehiculelor de transport şi utilajelor de lucru are o durată limitată, fiind cu caracter
temporar. Toate aceste procese şi activităţi se desfăşoară în aer liber, de aceea emisiile sunt
difuze şi cu caracter liniar.



41

În timpul construcţiei centralelor eoliene, în afara formării de praf, trebuie luate în calcul doar
componentele poluante ale gazelor de eşapament ale utilajelor de lucru şi mijloacelor de
transport, deoarece lucrările de montaj şi celelalte activităţi de specialitate (sudarea
structurilor de oţel, betonare, vopsire-zugrăvire, etc.) vor avea doar o durată redusă, fiind
însoţite de emisii mici.

Poluarea care apare în spaţiul de lucru

Utilajele de lucru şi maşinile folosite în zona de lucru sunt următoarele:

Activitate Pregătire, lucrări de terasament, construirea stabilimentelor
liniare, fundare, montaj tehnologic, sistematizare

Utilaje de lucru

încărcător frontal 1 buc.
excavator de şanţuri 1 buc.
pompă de beton 1 buc.
betonieră malaxor 1 buc.
picon 1 buc.
macara turn 1 buc.
excavator pentru nivelat 2 buc.
compactor (cilindru) 2 buc.
draglină cu capete de
compactare

1 buc.

draglină cu şenile 1 buc.
draglină cu cupă 1 buc.

Autovehicule:
camioane 3 buc.
autovehicule speciale de
transport

9 buc.

Tabelul 9.: Utilaje de lucru şi autovehicule

Determinarea cantităţilor de substanţe poluante emise de utilajele de lucru a fost efectuată
având în vedere anexele ordinului comun nr. 75/2005 (IX. 29.) al Ministerului Economiei şi
Comunicaţiilor – Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, considerând drept valoare de bază
pentru fiecare utilaj o putere medie de 200 kW şi un timp de lucru de 12 ore pe zi.
Valorile probabile de emisie sunt cuprinse în următorul tabel.

CO NO2 CH PM10 (+funingine)

156 287,04 40,56 16,848 kg/zi
13 23,92 3,38 1,404 kg/oră

3611,11 6644,44 938,89 390 mg/s
Tabelul 10.: Valorile emisiilor probabile având la bază utilajele de lucru



42

Examinând spaţiul de lucru ca sursă zonală, zonele probabile de acţiune vor fi după cum
urmează:

CO NO2 CH PM10 (+funingine)

14 1512 41 43 m
Tabelul 8.: Zonele probabile de acţiune calculate faţă de spaţiul de lucru

Calculul solicitării autovehiculelor grele este posibil tot pe baza registrului de emisii, însă în
cazul de faţă calculele au avut loc având în vedere o viteză de 20 km/h. Valorile calculate
pentru 6 autovehicule pe zi şi o lungime de maximum 4 km a drumurilor parcurse în zonă,
sunt cuprinse în tabelul următor.

CO NO2 CH PM10 (+funingine) SO2

0,396 0,16488 0,04008 0,04776 0,002808 kg/zi
0,033 0,01374 0,00334 0,00398 0,000234 kg/oră

Tabelul 11.: Emisiile probabile ale circulaţiei autovehiculelor

Faţă de cele de mai sus efectul autovehiculelor grele este neînsemnat, astfel încât nu mai este
necesară continuarea modelării.

Circulaţia autovehiculelor pe terenul intervenţiei nu produce terenului o afectare suplimentară
însemnată.
La evaluarea efectelor de afectare a aerului de către utilajele de lucru am avut în vedere valori
maxime ale puterii, însă în realitate se poate considera că va fi vorba de o afectare mai mică.

Creşterea impactului pe terenul proiectat este de aşteptat să consiste din însumarea emisiilor
de substanţe poluante ale utilajelor de lucru şi praful format în cursul lucrărilor de manipulare.
Alături de emisiile reprezentate de gazele de eşapament, poluarea aerului mai poate fi
provocată şi de efectul poluant secundar al prafului purtat pe drumurile de acces ale zonei de
construcţie. Pentru a împiedica formarea prafului în timpul transportului, maşinile care
transportă molozul provenind din construcţii şi pământul excavat trebuie acoperite cu prelate.

8.1.5. Zgomot şi vibraţii

8.1.5.1. În perioada instalării

Activităţi care provoacă zgomot (factori de influenţă)
În cursul construirii centralelor eoliene pe teren se vor desfăşura următoarele lucrări:

Transportul la faţa locului a centralei eoliene de construit, formarea drumurilor care
să asigure ridicarea acesteia, prin realizarea terasamentului şi acoperirea cu criblură.
Excavarea pământului necesar formării terasamentului drumului, împrăştierea şi
compactarea cu cilindrul vibrator a tot atâta criblură.
Durata desfăşurării lucrărilor: 6 luni.
Crearea locului unde vor fi amplasate macaralele, prin compactarea pământului şi
împrăştierea de pietriş. Realizarea fundaţiei centralei eoliene (săparea gropii, cofrare,
montarea fier-betonului, betonare, formarea de taluz pe corpul fundaţiei de beton).
Durata desfăşurării lucrărilor: 3 luni
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Crearea reţelei de cabluri subterane şi aeriene care efectuează transportul energiei
electrice produse (săparea şanţurilor, amplasarea cablurilor, astuparea şanţurilor,
ridicarea stâlpilor, montarea cablurilor).
Durata desfăşurării lucrărilor: în acelaşi timp cu realizarea terasamentului
drumurilor.
Transportul la faţa locului a elementelor centralei eoliene. Ridicarea turnului,
amplasarea nacelei, montarea palelor. Montare, punere în exploatare.
Durata desfăşurării lucrărilor: 2 luni.

Cerinţe privind protecţia fonică
Durata probabilă a lucrărilor de construcţie: 12 luni
Pe o rază de 1000 de metri de la zona de construire nu se află clădiri care să trebuiască
protejate împotriva zgomotului, motiv pentru care, conform ordinului comun nr. 8/2002. (III.
22.) al Ministerului Protecţiei Mediului şi al Ministerului sănătăţii nu poate fi stabilită o
valoare limită a încărcării sonore.

Emisia sonoră probabilă
În perioada instalării este determinantă emisia sonoră a utilajelor de lucru care activează în
zonă, precum şi a autovehiculelor care transportă centralele eoliene. Pe o rază de 1000 de
metri în jurul zonei de construcţie nu se află locuinţe.
Fără nici un calcul special al emisiei sonore, se poate spune că în zonele intravilane locuite ale
localităţii Kiszombor, aflată la 1,7 km distanţă, nu vor putea fi puse în evidenţă zgomotele
produse în timpul lucrărilor.
În cursul construcţiilor probabil că vor funcţiona următoarele utilaje de lucru (în privinţa
tipului pot exista diferenţe):
 încărcător rotativ VOLVO BM 4300 LWA = 104 dBA
 încărcător rotativ POCLEIN LWA = 104 dBA
 cilindru compactor HAM cilindru vibrator, 40 tone LWA = 102 dBA
 betonieră malaxor LIAZ, de 6 m3 LWA = 104 dBA
 autovehicul greu SCANIA, MAN LWA = 98 dBA
 excavator de şanţuri BOBCAT LWA = 98 dBA

Nivelurile de zgomot au fost indicate pe baza datelor utilajelor efectuând lucrări de construcţii
asemănătoare. Acolo unde nu am putut obţine datele privind nivelul de zgomot, am luat în
considerare valorile limită ale nivelului de zgomot A conform ordinului comun nr. 29/2001.
(XII. 23.) al Ministerului Protecţiei Mediului – Ministerului Economiei, care implementează
prevederile UE. Utilajele de lucru se vor deplasa pe teren şi vor lucra conform fazelor
succesive de lucru, motiv pentru care însumarea puterilor sonore ale acestora apare doar în
cadrul unei faze de lucru.
Conform celor de mai sus, am efectuat examinarea separată a celor mai zgomotoase faze de
lucru (1. construirea drumurilor cu criblură, crearea drumurilor de întreţinere, 2. realizarea
gropilor de fundaţie, transportul pământului) şi a poluării sonore probabile produse de ele.

Pe terenul de influenţă nu există obiective care să trebuiască protejate împotriva zgomotelor,
de aceea am stabilit nivelul emisiei sonore probabile doar cu caracter evaluativ, pentru
distanţa dată.
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Faza de execuţie: construirea drumurilor
Surse de zgomote:

încărcătorul rotativ, autovehiculele grele, cilindrul vibrator
(zgomot periodic, durata: max. 6,0 ore/schimb)

Punct de calcul: la R = 50 m de zona de lucru.
Emisia sonoră probabilă (LAeq – nivel de zgomot echivalent A): LAeq= 63 dBA
Valori limită de expunere sonoră: LTH = -

Faza de execuţie: crearea fundaţiei drumului, rigolei sau săpăturii de fundaţie, excavarea şi
transportul pământului
Surse de zgomote:

Draglină rotativă, încărcător, autovehicule grele (basculante).
(zgomot periodic, durata: max. 6,0 ore/schimb)

Punct de calcul: la R = 50 m de zona de lucru.
Emisia sonoră probabilă (LAeq – nivel de zgomot echivalent A): LAeq= 61 dBA
Valori limită de expunere sonoră: LTH = -

Este de aşteptat ca celelalte faze de lucru ale execuţiei să producă emisii sonore mai mici.

8.1.5.2. Efectul de poluare sonoră generată de activitatea de transport din
timpul execuţiei

Trasee de transport:
 este de aşteptat ca transportul criblurii şi elementelor turbinei eoliene spre zona de

lucru şi a pământului excavat, fără humus, dinspre zona de lucru către locul de tratare
a deşeurilor sau de utilizare, să aibă loc pe traseele M43 – Makó – intravilan
Kiszombor – drumurile de pământ din extravilan, sau Szeged – drumul principal nr.
43 – Klárafalva – extravilan Kiszombor.

Pe baza evaluărilor preliminare, transportul de materiale pe teren şi traficul auxiliar va arăta
după cum urmează:
 autoturisme, diverse (categoria I.): 32 buc./zi, durată apreciată (64 traversări)
 trafic maşini grele (categoria II.): 8 buc./zi, durată apreciată (16 traversări)
 trafic maşini grele (categoria III.): 32 buc./zi, durată apreciată (64 traversări)

Cu privire la durata apreciată pentru timpul zilei a poluării sonore cauzate de traficul sporit,
aceasta a fost stabilită prin calcul, conform Prescripţiilor Tehnice ÚT 2-1.302:2000, deoarece
traficul suplimentar nu apare decât în această perioadă.
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Valorile calculate ale nivelului de zgomot pe timp de zi sunt cuprinse în următorul tabel:

Etapa examinată (s) Tronsonul
examinat (j)

Deplasare
(p)

Unghiul de
acoperire
(φ), [°]

Distanţă
(R), [m]

Trafic pe oră
vehicul/oră

Nivel de
zgomot

echivalent A
Cat.

I.
Cat.
II.

Cat.
III. LAeq [dBA]

Intravilanul localităţii
Kiszombor, drumurile
Óbébai şi
Nagyszentmiklósi – trafic
de bază

2x1 benzi uniformă 180 10 5 1 1,6 53,1

Kiszombor, intravilan,
drumurile Óbénai şi
Nagyszentmiklósi –
transport

2x1 benzi uniformă 180 10 6,5 1,4 3,4 55,8

Tabelul 12.: Nivelul de zgomot calculat pentru timpul zilei

De-a lungul traseului de transport am examinat două porţiuni critice care implică zona locuită
(intravilanul localităţii Kiszombor, drumurile Óbébai şi Nagyszentmiklósi). Transporturile din
timpul lucrărilor de execuţie vor spori în mod sensibil nivelul actual al poluării sonore
provenind din traficul autovehiculelor pe drumurile publice. Creşterea probabilă:
+ 2,7 dBA. Poluarea sonoră este redusă în situaţia de bază şi rămâne cu mult sub nivelul

limită (Lth=60 dBA) şi pe durata transporturilor.

Evaluare pentru faza de execuţie (realizare):
În faza de lucru examinată, ca urmare a zgomotelor de construcţie-execuţie nu apare poluare
sonoră în zonele care trebuie protejate fonic, efectul fiind neutru.

Activitatea de transport, prin zgomotele produse de trafic, poluarea sonoră a etapelor critice
ale traseelor de transport va creşte cu cca. 2,7 dBA (pe drumurile publice principale ale
intravilanului localităţii Kiszombor: Makói út, Óbébai şi Nagyszentmiklósi út). Modificarea
probabilă este sesizabilă dar nu însemnată, poluarea sonoră datorată traficului rămâne sub
valoarea limită şi pe durata transporturilor.

Evaluarea impactului asupra mediului: solicitant, dar nesemnificativ.

Măsuri de protecţie recomandate:
Se recomandă efectuarea transporturilor din partea de est şi nord a parcului eolian prin
ocolirea intravilanului localităţii Kiszombor, pe drumul lateral dintre drumul principal 43 –
Kiszombor, şi pasajul de cale ferată din faţa podului peste Mureş.

8.1.6. Mediul construit şi peisajul

La amplasarea parcurilor eoliene trebuie avută în vedere vecinătatea zonelor locuite.
Investitorul are obligaţia de a informa detaliat locuitorii încă în faza de început a proiectului.
Pe o rază de 1000 de metri de la terenul examinat nu există zone locuite.
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Parcul eolian are o prezenţă marcantă în peisaj, pe care îl determină în mod hotărâtor prin
prezenţa sa vizuală puternică, verticală. Prin mişcarea dinamică de rotaţie atrage atenţia
asupra sa.
Terenul arabil ales ca amplasament al investiţiei nu poate fi denumit ca peisaj apropiat naturii.
În acest peisaj poate fi observat un puternic impact antropogen.

Dintre influenţele exercitate de centralele eoliene asupra mediului, impactul asupra peisajului
este cel mai vizibil pentru om, deoarece echipamentele trebuie amplasate în „spaţii libere”, ca
să poată funcţiona economic, fiind astfel bine vizibile.
Poate că acesta este efectul asupra mediului cel mai greu de acceptat de către iubitorii naturii,
însă nu numai în vecinătate, ci în toată ţara. Atât pe teritoriile parcurilor naţionale cât şi ale
celor de protejare a naturii, energia electrică este transportată pe stâlpi înalţi din structuri de
oţel. Pe cei mai frumoşi munţi se află emiţătoare de radio. Aici este neapărat necesară
consultarea repetată cu autorităţile de resort, iar în interesul unui mediu mai sănătos în viitor
trebuie făcute compromisuri. La proiectarea repartizării utilajelor am avut în vedere o aşezare
cât mai puţin deranjantă.
Nici în cazul turbinelor cu înălţimea de aprox. 100 m nu putem vorbi de integrare în peisaj, nu
putem decât remedia situaţia care afectează peisajul. Tocmai de aceea trebuie avute în vedere
toate posibilităţile, impactul vizual trebuie gândit în cerc de 360o, pentru ca prezenţa
turbinelor să fie cât mai puţin deranjantă în peisaj. Turnurile centralelor eoliene, care
împreună cu rotorul ating cca 150 m înălţime, sunt elemente verticale cu impact puternic
asupra peisajului, astfel încât trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii locului de amplasare
a obiectivului, unde conflictele vizuale peisagistice pot fi măcar în parte evitate.
Mulţi oameni le privesc drept simboluri, salutând energia curată, în timp ce alţii le consideră o
anexă neprietenoasă a peisajului.
Interpretarea avantajelor asupra mediului într-un înţeles mai larg prezintă o tendinţă de
ameliorare a reacţiei locuitorilor faţă de construirea parcurilor eoliene. Industria a făcut
eforturi însemnate ca să integreze în peisaj mijloacele create. Montajele fotografice
computerizate, animaţiile şi chiar şi zborurile efectuate deasupra zonei, împreună cu zonele
cartografiate ale impactului vizual oferă pronosticuri obiective asupra modului cum va arăta
obiectivul.

Este bine documentat faptul că asupra majorităţii vizitatorilor parcurile eoliene creează o
impresie plăcută. Sondaje de opinie independente, bazate pe chestionări întâmplătoare, au
confirmat faptul că majoritatea temerilor câtorva locuitori din faza de proiectare s-au
transformat în sprijin, după montare. Sondajele din celelalte ţări din Europa au arătat o foarte
asemănătoare sprijinire.
Numeroşi fabricanţi de centrale eoliene angajează proiectanţi specialişti pentru a face mai
plăcut aspectul echipamentelor. De obicei, în evaluarea vizuală a noilor proiecte sunt cooptaţi
arhitecţi din domeniul peisagisticii.

Integrarea obiectivului în peisaj nu este importantă numai în cursul proiectării şi construcţiei
noilor investiţii, ci sunt avute în vedere şi lucrările de întreţinere şi renovare. De exemplu, la
înlocuirea izolaţiilor este preferată utilizarea izolaţiilor compozite, mai uşoare, iar la
renovarea vopselelor de protecţie împotriva coroziunii sunt utilizate culori compatibile cu
mediul.
La proiectarea formei celor mai noi tipuri de centrale eoliene este importantă armonia, astfel
încât au ajuns în prim-plan formele rotunjite şi vopsirea care să contribuie la integrarea lor în
peisaj. Culoarea albă mată conduce la o mai bună integrare în peisaj a turnurilor care se înalţă
deasupra liniei orizontului.
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Contează mult şi cât se integrează în caracteristicile geografice ale peisajului ritmul rândului
de centrale eoliene. În ce priveşte ecologia, în afara impactului amintit mai sus legat de păsări,
nu sunt de aşteptat alte modificări.

Pe teren plan astfel de echipamente înalte sunt bine vizibile chiar şi de la 10-15 km. Toate
acestea depind de condiţiile climaterice, de efectul luminii, de suprafaţa terenului, etc.
O parte a conflictelor vizual-estetice poate fi înlăturată prin aspectul turnurilor (de ex.:
vopsirea mată a turnurilor şi palelor, culoare armonizată cu peisajul), însă cea mai importantă
parte a aspectului este orientarea centralei eoliene.
În privinţa orientării, alături de aspectul parcului de centrale eoliene trebuie ţinut cont şi de
umbra turbinelor. Umbra turnurilor proiectată pe pământ poate fi de opt ori mai lungă decât
acestea, motiv pentru care în timpul proiectării trebuie avută în vedere şi mişcarea soarelui.
Locul umbrit trebuie calculat cu precizie în fiecare loc, deoarece când soarele este chiar
deasupra orizontului umbra turbinei eoliene este foarte lungă.
În concluzie, se poate spune că parcurile eoliene pot transforma în mare măsură peisajul zonei
respective, şi tocmai de aceea proiectarea acestora are o importanţă deosebită. Este important
profesionalismul chibzuit al muncii, în cursul căreia sunt examinate valorile naturale şi
arheologice ale localităţii, legăturile dintre structurile peisajului, iar în final, având în vedere
toate acestea, este ales locul optim pentru turnurile eoliene – prin reducerea în măsură
corespunzătoare a perturbării aduse peisajului şi priveliştii.

8.1.7. Mediul social

Centralele eoliene, în calitate de producători de energie, dispun de o serioasă valoare
economică, însă acceptarea lor socială nu este unanimă. În Ungaria centralele eoliene sunt
încă privite drept noutăţi, deci trebuie luată serios în consideraţie execuţia corespunzătoare a
proiectului, astfel încât ridicarea turbinelor eoliene să nu provoace ecouri negative din partea
locuitorilor din împrejurimi. Ca parte a acesteia este mare nevoie să fie avute în vedere
punctele de vedere ale structurilor şi esteticii peisajului, precum şi să fie corect orientate
turbinele.
Parcul eolian nu ia fiinţă într-un mediu natural valoros şi nu are impact în mod direct asupra
localnicilor localităţii, deoarece a fost indicată o distanţă protectoare corespunzătoare faţă de
zona locuită. De aici rezultă că centrala eoliană nu are influenţe deranjante asupra locuitorilor
din Kiszombor, şi nu va afecta în mod negativ nici sănătatea acestora.
Ca sursă alternativă de energie, construirea de centrale eoliene este sprijinită deopotrivă în
Uniunea Europeană şi în Ungaria, deoarece reducerea ponderii purtătorilor fosili de energie şi
aducerea în prim-plan a resurselor regenerabile reprezintă garanţia dezvoltării durabile.

8.1.8. Gestionarea deşeurilor

În cursul realizării investiţiei planificate apar deşeuri legate de lucrările de pregătire (cum ar fi
pregătirea terenului, lucrările de terasament) şi de activitatea de construcţie. Cantitatea
acestora nu poate fi apreciată cu precizie în faza actuală a proiectului, însă în privinţa
categoriilor de deşeuri care vor apărea se poate spune că o parte însemnată a cantităţii lor
apare în cursul lucrărilor de pregătire. În cazul predării deşeurilor spre tratare, Alerion
Kiszombor Szélerőmű Kft. se asigură că persoana care le preia are dreptul de a le trata, şi se
străduieşte ca acestea să fie reutilizate în cât mai mare măsură.

Conform prevederilor ordinului comun nr. 45/2004. (VII. 26.) al Ministerului de Interne şi
Ministerului Protecţiei Mediului şi Apelor, trebuia ţinută evidenţa deşeurilor generate,
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deşeurile construcţiilor vor trebui fie utilizate la faţa locului, fie transportate în spaţii destinate
special depozitării deşeurilor. În cazul în care se are grijă să fie tratate corespunzător
cerinţelor legislaţiei, acestea nu vor provoca daune mediului înconjurător.
În cursul construcţiei executantul are obligaţia colectării şi transportării corespunzătoare a
deşeurilor periculoase care apar.
Repararea şi întreţinerea utilajelor de lucru nu va avea loc la faţa locului, dar în cazul
eventualelor deşeuri periculoase (de exemplu: în caz de urgenţă) trebuie respectate
prevederile Decretului Guvernamental nr. 98/2001 (VI. 15.).

Deşeurile care apar pe durata construcţiilor vor fi colectate într-un mod care să excludă
punerea în pericol a mediului înconjurător. Apele uzate menajere vor fi colectate în rezervoare
etanşe. Apa uzată menajeră colectată trebuie transportată la o staţie de epurare care dispune de
autorizaţie valabilă din partea autorităţilor, transport care va fi executat de un întreprinzător
autorizat.
Ca urmare a necesităţilor personale ale lucrătorilor care efectuează lucrările de la faţa locului,
vor apărea deşeuri municipale. Este necesară asigurarea unor recipiente colectoare, transportul
acestora la depozitul regional intrând în sfera de atribuţii a executantului. Se poate calcula cu
apariţia a cca 5 kg. de deşeuri comunale pe zi (EWC-20 03 01).

Cantitatea apărută şi transportarea acesteia va fi ţinută la zi în registrul de şantier.

Puţinul beton inutil eventual apărut în timpul realizării fundaţiei este utilizat în infrastructura
drumului cu criblură, în timp ce eventualele deşeuri nepericuloase apărute în urma
construcţiei şi demolării şi care nu pot fi utilizate vor trebui amplasate în staţiile regionale de
tratare a deşeurilor.
Deşeurile metalice care pot fi reciclate trebuie predate unei organizaţii de reciclare care
dispune de autorizaţiile necesare.
Colectarea la locul de muncă a deşeurilor apărute în cursul utilizării materialelor izolante şi de
etanşare, precum şi a celor de zugrăvit (grunduri, vopsele), excluderea posibilităţii poluării
mediului şi tratarea deşeurilor conform prevederilor trebuie asigurate de executant în cadrul
propriei sfere de răspundere. Executantul este considerat generator al deşeurilor apărute în
cursul activităţii de execuţie, şi îi este interzis să lase deşeuri în zona de lucru. Cerinţele legate
de tratarea deşeurilor trebuie menţionate în contractul de antrepriză.
Lucrările de întreţinere a utilajelor utilizate la transport sunt efectuate în ateliere de
specialitate, iar alimentarea cu carburanţi are loc în staţiile de combustibil. În acest fel nu este
nevoie să fie înfiinţate amenajări separate pentru întreţinere.
Eventualele deşeuri periculoase apărute trebuie predate unui terţ care dispune de autorizaţiile
corespunzătoare.
În cursul investiţiei se produc deşeuri periculoase şi nepericuloase. În cazul în care se are grijă
să fie tratate corespunzător cerinţelor legislaţiei, acestea nu vor provoca daune mediului
înconjurător.

8.2. Impact potenţial în etapa de operare

8.2.1. Impactul exploatării centralei electrice eoliene

Durata de viaţă a unei centrale eoliene este de 25 de ani, timp în care trebuie avute în vedere
efectele asupra mediului imediat înconjurător:

Poluare sonoră,
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Deşeuri apărute în timpul lucrărilor de întreţinere
Impact asupra peisajului
Umbrire deranjantă (efect „stroboscopic”).

8.2.1.1. Flora şi fauna

Pe baza cartografierii botanice a zonei, din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător
investiţia nu pune în pericol specii de plante sau habitate deosebit de valoroase. Mare parte a
zonei constă din teren arabil cultivat, respectiv se poate considera drept zonă afectată de
activitatea umană.

În cursul procedurii de scanare am observat cuibărind trei specii de păsări din Annex I, în
afara cărora probabil mai cuibăresc şi alte două specii. Parcul eolian proiectat poate avea
asupra acestor specii doar un efect limitat, însă investiţia nu va influenţa populaţia din ţara
noastră a speciilor implicate.

Având în vedere caracteristicile teritoriului, prezenţa speciilor de păsări observate în cursul
cartografierii de toamnă este obişnuită, parcul eolian proiectat poate avea asupra acestor
specii doar un efect limitat, însă investiţia nu va influenţa populaţia din ţara noastră sau din
Europa a speciilor implicate.

8.2.1.2. Sol

În cazul centralei eoliene cel mai important factor de impact asupra solului este suprafaţa
ocupată (o zonă medie de 2000 m2/turbină) Prin formarea parcului eolian pe aceste suprafeţe
încetează funcţia anterioară a solului, adică terenul arabil va fi sustras lucrărilor agricole.
Suprafeţele de teren arabil care vor fi extrase definitiv din circuit fac parte din clasa de calitate
inferioară mediei municipale – 28,61 Ak (sz3: 36,5 – peste medie, sz4: 27,8 – sub medie).

Impactul exercitat asupra solului, şi astfel asupra mediului înconjurător, de „funcţionarea”
conform prevederilor a obiectivului proiectat, este neglijabil.

8.2.1.3. Apa

Obiectivul proiectat nu se află în legătură directă sau indirectă cu apele de suprafaţă şi
subterane, nu are impact nici cantitativ, nici calitativ asupra gospodăririi apei.
Activitatea care se doreşte a fi desfăşurată nu necesită apă din punct de vedere social, nici
tehnologic, astfel încât de aici nu se vor produce ape uzate.
Apa din precipitaţiile care se acumulează pe teren nu va fi poluată în urma activităţii. Pe teren
nu există canalizare, precipitaţiile căzute se vor evapora.

Pentru cazul unor eventuale picurări sau scurgeri ale uleiului lubrifiant existent în sistemele
de transmisie a cuplului din nacelă, a fost creat un traseu de direcţionare în interiorul turnului,
care conduce uleiul eventual scăpat într-un colector aflat la nivelul inferior al turnului.

Evacuarea apelor de suprafaţă din parcul eolian şi menţinerea distanţei faţă de generator a
apelor exterioare trebuie astfel proiectate, încât să nu influenţeze negativ capacitatea de
gospodărire a apei din pământul fertil din jur. Apele evacuate nu trebuie să provoace poluarea
solului sau o situaţie extremă din punctul de vedere al gospodăririi apei.
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În condiţiile respectării celor de mai sus se poate spune că în legătură cu investiţia din punct
de vedere al gospodăririi apei nu există nici un motiv interdictiv.

8.2.1.4. Aer

În timpul exploatării obiectivul nu produce poluarea aerului.
Fiecare unitate de curent electric produsă de turbinele eoliene (kWh) înlocuieşte un curent
electric care altminteri ar fi produs în centrale care ard combustibili de origine fosilă, astfel
încât din punctul de vedere al calităţii aerului exploatarea turbinelor poate fi considerată drept
favorabilă.

1 buc. centrală eoliană de tip GE 1.6-100 cu o putere nominală de 1,6 MW:
Producţia probabilă anuală de energie electrică: 97.000 MWh/an
Emisia specifică de substanţe poluante: 0 kg/MWh

Randamentul unei centrale termoelectrice moderne care arde gaz este de 38-42%, adică dacă
vom calcula cu un randament mediu de 40% atunci pentru crearea celor 97.000 MWh de
energie electrică ar fi nevoie de o cantitate termică de 242500 MWh.

Combustibil: gaz
Valoare calorică: Ha = 34,0 MJ/Nm3

Gaz utilizat (pe baza cantităţii termice): Q = 25.675.275 Nm3

Emisiile specifice care caracterizează arzătoarele de tehnică deosebit de înaltă, în condiţiile a
3 % O2:

CO: 50 mg/Nm3

NOx: 250 mg/Nm3

Emisiile anuale de substanţe poluante (în condiţiile unui timp de funcţionare de 2000 de ore,
care să rezulte aceeaşi cantitate de energie deservită):

CO: 11.735 kg
NOx: 57.105 kg
CO2: 48.500 tone

Emisia de substanţe nocive specifice privind energia electrică produsă:

CO: 0,12 kg/MWh
NOx: 0,60 kg/MWh
CO2: 500 kg/MWh

Pe baza celor de mai sus se poate observa că producerea aceleiaşi cantităţi de energie electrică
într-o centrală modernă care arde gaz va conduce la emisia a ~ 48500 tone de CO2,
contribuind astfel la creşterea ritmului încălzirii globale. Pe lângă aceasta, nu este neglijabilă
nici emisia a 68,8 tone de substanţe poluante CO şi NOx.

Având în vedere toate acestea, se poate afirma că realizarea investiţiei poate fi considerată, în
privinţa impactului asupra mediului global şi din imediata vecinătate, categoric favorabilă.
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8.2.1.5. Zgomot şi vibraţii

Activităţi care provoacă zgomot (factori de influenţă)
În timpul exploatării zgomotele produse de funcţionarea centralei eoliene creează poluare
sonoră. Cele două surse ale zgomotului de funcţionare sunt zgomotul scurgerii aerului pe pale
şi zgomotul mecanic al unităţii antrenare-generator.

Cerinţe privind protecţia fonică
Parcul eolian proiectat va fi amplasat în extravilan, pe un teren aflat în circuitul agricol. Cel
mai apropiat punct de zona de amplasare se află la 1,7 km de marginea zonei locuite a
comunei Kiszombor. La o distanţă de 1000 de metri de parcul eolian nu există spaţii sau
clădiri care să trebuiască a fi protejate împotriva zgomotului. Pe terenurile care trebuie
protejate împotriva zgomotului nu este probabilă o creştere sesizabilă a zgomotului de fond,
motiv pentru care nu poate fi stabilită valoarea limită a poluării sonore conform ordinului
comun nr. 27/2008. (XII. 3.) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului
Sănătăţii.

Emisia sonoră
Am calculat emisia sonoră probabilă, pe baza datelor referitoare la nivelul de zgomot în
sarcină (LWA) oferite de fabricant, prin metoda de calculare a propagării sonore conform
standardului MSZ 15036:2002. Valorile nivelului de presiune sonoră A probabile în cursul
funcţionării centralelor eoliene sunt indicate, prin curbe izofone, pe harta zgomotelor anexată,
întocmită cu ajutorul programului de modelare sonoră IMMI 6.3.1. Tot cu ajutorul programului
am stabilit şi valorile nivelului presiunii sonore A în câteva puncte caracteristice.

Fabricantul şi tipul unităţii proiectate GE
1,6 – 100/100

SINOVEL
SL 1500/89

VESTAS
100-1,8 MW

Înălţimea axului 97,5 m 97,4 m 95 m

Înălţimea turnului 100 m 100 m 100 m

Diametrul rotorului 100 m 89,5 100m

Putere nominală, de ieşire 1600 kW 1520 kW 1800 kW

Viteza de pornire a vântului 3 m/s 3 m/s 4 m/s

Viteza nominală a vântului 10 m/s 10 m/s 12 m/s

Oprire de siguranţă 20 m/s 20 m/s 20 m/s

Viteza de supravieţuire a vântului 52,5 m/s 52,5 m/s 53 m/s

A - Nivelul de presiune sonoră
în condiţiile unei viteze a vântului
v=11 m/s, LWA

≤105 ± 2 dBA ≤ 106 dBA ≤ 106,5 dBA

Tabelul 13.: Datele geometrice şi sonore ale centralelor eoliene

În cursul calculării propagării zgomotului au fost luate în calcul următoarele condiţii:
 Nivelul de zgomot al unei centrale eoliene la o turaţie de 16,5 1/min., la 95 % din

puterea nominală: LWA = 107 dB(A) ≤105 ± 2 dBA (pentru tipul cel mai zgomotos GE
1,6-100/100)
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 am modelat emisia sonoră prin propagare în semispaţii libere.
 amortizarea provocată de sol şi vegetaţie este practic zero, fiindcă centrul sursei de

zgomot se află la cca 100 de metri înălţime.
 valorile calculate sunt adevărate pentru clădirile din direcţia vântului, deoarece

datorită vitezelor vântului care au importanţă din punctul de vedere al propagării
zgomotului sunt de aşteptat valori mult mai mici

 calculul se referă la o viteză de referinţă a vântului v = 8,0 m/s, măsurată la înălţimea
H=10 m, în condiţiile unei puteri de ieşire P = 0,95PN.

Tabelul calculului detaliat al poluării sonore se află în anexa nr. 8.
Valoarea nivelurilor de zgomot A probabile în cursul funcţionării centralei eoliene figurează
pe harta zgomotelor din anexa nr. 9. Curbele izofone interconectează nivelurile de zgomot
care apar în direcţia sub vânt, adică în interiorul benzii se poate produce doar un zgomot cu o
valoare egală sau mai mică. Nivelurile de zi şi de noapte sunt egale, motiv pentru care nu am
alcătuit o hartă a zgomotelor separat pentru cele două perioade analizate.
Nivelul de presiune sonoră în punctele de control marcate pe terenurile care trebuie protejate
sau nu, din împrejurimi:

Simbolul
punctului de

control
Descriere

Ziua Noaptea

Valoare limită Nivel A de
referinţă Valoare limită Nivel A de

referinţă
LTH,n LAM,n LTH,é LAM,é

dBA dBA dBA dBA
IPkt001 RO, localitatea Pordeanu, casa din

margine 1
50,0 35,8 40,0 35,8

IPkt002 RO, localitatea Pordeanu, casa din
margine 2

50,0 34,3 40,0 34,3

IPkt003 Graniţa HU-RO - 42,1 - 42,1
IPkt004 Cimitirul din str. Óbébai 50,0 33,4 40,0 33,4
IPkt005 La capătul str. Nszt.miklósi 50,0 33,8 40,0 33,8
IPkt006 Graniţa HU-RO, lângă Turnul T14 - 45,4 - 45,4
IPkt007 Graniţa HU-RO, lângă Turnul T7 - 41,9 - 41,9
IPkt008 Graniţa HU-RO, lângă Turnul T6 - 49,4 - 49,4

Tabelul 14.: Nivelul de presiune sonoră la punctele de control marcate

Evaluarea fazei de exploatare:
Ca urmare a zgomotelor din mediu, poluarea sonoră care apare pe terenurile de protejat în
timpul exploatării nu poate fi separată de zgomotul de fond al mediului înconjurător.
Evaluarea impactului asupra mediului: neutru.

Impactul sonor asupra mediului, care traversează graniţa de stat:
Impactul sonor asupra mediului, care traversează graniţa de stat, apare în timpul exploatării la
un randament apropiat de cel nominal (maxim).

Acesta este caracterizat de următorii parametri:
 Nivelul de zgomot al unei centrale eoliene la 95% din puterea nominală:

LWA = ≤105 ± 2 = max. 107 dBA (pentru tipul GE 1,6-100/100 care este cel mai



53

zgomotos), luând în calcul 21. buc. centrale eoliene de acelaşi tip, în punctele din
planul topografic.

 Pe teritoriile din România valorile calculate sunt adevărate pentru clădirile aflate în
direcţia vântului, adică în cazul localităţii Pordeanu pentru vântul sosind aproximativ
din direcţia nord-vest.

Relaţiile utilizate la calculul propagării sonore corespund prevederilor standardului ISO
9613. Durata de apreciere pentru zi este între orele 06-22, iar pentru noapte între orele 22-06.

Evaluarea impactului sonor asupra mediului, care traversează graniţa de stat:
Valorile nivelurilor celei mai mari poluări sonore (nivel de zgomot A, LAM) de aşteptat în

timpul funcţionării parcului eolian sunt indicate în tabelul de mai sus. Zona afectată de
zgomot a fost trasată pentru valoarea unui zgomot încă sesizabil (cca 38 dBA) în condiţiile
unui zgomot de fond caracteristic la viteza dată a vântului. Zona afectată poate fi observată pe
harta anexată. Această zonă de impact implică teritoriul României pe o lungime de max. 500
de metri.

Nivelul de zgomot calculat pentru locuinţele cele mai apropiate din localitatea Pordeanu este
de 34,3 – 35,8 dB(A). Probabil că aceasta nu va putea fi diferenţiată de zgomotul de fond şi
rămâne sub valoarea limită de 40 dBA.

Pe baza verificărilor considerăm că impactul sonor asupra mediului nu este semnificativ.

8.2.1.6. Mediul construit şi peisajul

Modificarea peisajului este una dintre cele mai sensibile probleme a amplasării parcurilor
eoliene. Deoarece turnurile pot avea chiar şi înălţimea de 150 de metri, turbinele eoliene sunt
incontestabil elemente care determină peisajul, vizibile de la mare distanţă. Influenţele
descrise în fazele de amplasare se vor reduce întrucâtva, deoarece aspectul regiunii devine cu
timpul obişnuit şi mai puţin deranjant.
Priveliştea proiectată a parcului eolian se află în anexa nr. 10.

8.2.1.7. Mediul social

Proiectarea preventivă permite evitarea deranjării sistemelor de telecomunicaţii.
Turbinele eoliene pot crea perturbaţii electromagnetice prin faptul că semnalele se reflectă din
pale, astfel încât receptoarele din apropiere vor recepţiona atât unda directă, cât şi pe cea
reflectată.

Frecvenţele radio provenind din parcul eolian nu exercită nici un fel de efecte dăunătoare
asupra oamenilor, florei şi faunei din împrejurimi. Se poate stabili că din punct de vedere al
mediului viu punerea în funcţiune a parcului eolian nu reprezintă un pericol, nu are efecte
dăunătoare.

Conform punctului de vedere actual al ştiinţei, în condiţiile respectării prevederilor
internaţionale şi dispoziţiilor naţionale, este exclus ca radiaţia provenind din parcul eolian să
provoace afectarea sănătăţii populaţiei.
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8.2.1.8. Gestionarea deşeurilor

În cursul exploatării, ca urmare a lucrărilor de întreţinere se vor produce deşeuri periculoase.
Întreţinerea maşinilor utilizate în procesul tehnologic va fi efectuată de ateliere de service de
specialitate, pe bază de contract.
În cursul lucrărilor de întreţinere efectuate de service-ul central, nu vor rămâne deşeuri la faţa
locului, acestea fiind transportate la sediul central de echipa de întreţinere.
După punerea în funcţionare a obiectivului se vor produce deşeuri în cantitate
nesemnificativă. Deşeurile generate trebuie colectate într-un mod care să excludă punerea în
pericol a mediului, apoi transportate la locul de depozitare desemnat, respectiv predate spre
neutralizare unui operator care dispune de autorizaţiile necesare.

Denumirea deşeului Cod EWC
Uleiuri de motor, uleiuri pentru angrenaje şi lubrifianţi pe
bază de ulei mineral şi care nu conţin compuşi chimici ai
clorului

13 02 05*

Deşeuri de ambalaje care conţin resturi de substanţe
periculoase sau sunt poluate de acestea

15 01 10*

Materiale absorbante şi filtrante, contaminate cu materiale
periculoase (înţelegând aici şi filtrele de ulei nespecificate),
cârpe de şters, îmbrăcăminte de protecţie.

15 02 02*

Tabelul 15.: Deşeuri care probabil vor apărea în cursul lucrărilor de întreţinere

Cantitatea de deşeuri care se va produce nu poate fi evaluată, deoarece pe teren nu vor apărea
deşeuri periculoase decât în situaţii accidentale ori dacă se strică utilajele sau sunt efectuate
lucrări de întreţinere.
Efectele asupra mediului înconjurător sunt neutre.

8.2.2. Impactul potenţial în etapa de mentenanţă

Lucrările de întreţinere fac parte din programul normal de funcţionare.
În cazul în care sunt necesare, lucrările de întreţinere vor însemna în primul rând activităţi în
interiorul obiectivelor.
În cursul lucrărilor de întreţinere se poate prognoza apariţia deşeurilor la care s-a făcut referire
în capitolele anterioare. Referitor la eventualele deşeuri periculoase care vor apărea trebuie
respectate prevederile Decretului Guvernamental nr. 98/2001. (VI. 15.).

Prin tratarea conform prevederilor din legislaţie, impactul asupra mediului a deşeurilor
generate poate fi considerat neutru.

8.2.3. Deranjamente în funcţionare, situaţii de urgenţă

Prin evenimente cu caracter de situaţie de urgenţă înţelegem acele evenimente cunoscute sau
necunoscute apărute pe neaşteptate, care produc situaţii de urgenţă. Scopul primordial în cazul
apariţiei oricărui eveniment este împiedicarea poluării mediului înconjurător.

Pentru depozitarea până la transportare a eventualelor deşeuri periculoase apărute ca urmare a
scurgerii de combustibili datorate defectării utilajelor în cursul investiţiei, trebuie creată o
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încăpere pavată şi acoperită. În timpul efectuării activităţii este obligatorie evitarea ajungerii
deşeurilor periculoase în sol, în apele de suprafaţă şi subterane, respectiv în aer.
Repararea şi întreţinerea utilajelor de lucru nu va avea loc la faţa locului, dar în cazul apariţiei
unor eventuale deşeuri periculoase (de exemplu, în caz de urgenţă) trebuie respectate
prevederile Decretului Guvernamental nr. 98/2001. (VI. 15.).

La amplasare este controlată cu severitate calitatea execuţiei, iar în timpul exploatării trebuie
efectuate permanent controale şi lucrări de întreţinere. Forma componentelor aflate în mişcare
ale turbinelor eoliene corespunde prescripţiilor tehnice de siguranţă, din punct de vedere al
rezistenţei palele au fost proiectate pentru o siguranţă multiplă. Dacă vântul atinge viteza de
max. 25 m/s echipamentele se opresc. Centralele eoliene au fost proiectate şi fabricate să
reziste şi la viteze ale vântului de 60-65 m/s (210-234 km/h.)

În situaţii de calamităţi se pot produce evenimente însoţite de poluarea straturilor geologice.
Un astfel de eveniment poate fi căderea turnului.
Amplasând turbinele eoliene la o distanţă corespunzătoare de localităţi, localnicii sunt în
siguranţă în cazul producerii vreunui defect. Acest gen de prejudicii provocate de natură sunt
contracarate, pe de o parte, de garanţia furnizorului, şi pe de altă parte, de asigurarea încheiată
pentru utilaje. Din punct de vedere social, efectele unei astfel de catastrofe sunt cu mult mai
mici decât ale unei catastrofe survenite într-o centrală nucleară sau chiar termoelectrică.
Construirea, exploatarea şi, mai târziu, dezafectarea parcului eolian proiectat nu sunt însoţite
de efecte dăunătoare asupra mediului.

În cazul unor situaţii de urgenţă societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. se îngrijeşte de
colectarea cât mai rapidă a substanţelor poluante (cum ar fi lubrifianţii) ajunse (scurse) pe sol,
şi de amplasarea acestora în recipiente închise. Materialul absorbant trebuie tratat drept deşeu
periculos. Asupra evenimentului produs societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. va
informa fără întârziere inspectoratul competent de protecţia mediului.

Pe baza experienţei practice, în cursul exploatării centralei eoliene pot apărea următoarele
posibilităţi de defectare:

Mechanikus fék = Frână mecanică
Működési mód = Mod de funcţionare



56

Irányváltozás = Schimbare de direcţie
Hidraulikus rendszer = Sistem hidraulic

Energia átadó rendszer = Sistemul pentru transferul energiei
Rotorágy = Butuc

Lapátok = Pale
Generátor = Generator

Elektromos rendszer = Sistem electric
Érzékelők = Senzori

Vezérlő rendszer = Sistem de comandă
Sebességváltó = Schimbător de viteze

Figura 8.: Ponderea defectelor elementelor funcţionale

Fabricanţii ţin o legătură strânsă cu clienţii lor şi după ridicarea şi punerea în exploatare a
centralelor eoliene. În Europa de Vest este consacrat obiceiul ca fabricantul să execute
lucrările de întreţinere ale centralei eoliene / parcului eolian, precum şi să menţină în
funcţionare echipamentele prin centrul său de observare de la distanţă. Fiecare centrală
eoliană dispune de un sistem de supraveghere de la distanţă, care permite centrului să verifice
centrala timp de 24 de ore pe zi, şi să o oprească în caz de defecţiune.

8.3. Impactul potenţial asupra mediului în cazul renunţării şi dezafectării
investiţiei

8.3.1. Efectele renunţării la investiţie

Prin renunţarea la investiţie nu trebuie luată în calcul producerea efectelor suportabile
enumerate anterior asupra elementelor mediului înconjurător.
Dincolo de dezavantajele economice, nu se vor mai produce nici efectele favorabile asupra
calităţii aerului.
Aceasta deoarece necesarul de energie va trebui produs prin arderea de combustibili de
origine fosilă, care atrage după sine emisia în aer a gazelor cu efect de seră detaliate la
capitolul 8.2.1.4, sporind astfel poluarea aerului din ţară.

8.3.2. Efectele dezafectării

Dezafectarea parcului eolian proiectat va avea loc doar într-un viitor îndepărtat, deoarece este
vorba de o investiţie de perspectivă, cu caracter de serviciu public, a cărui piaţă nu dispare.
Durata de viaţă probabilă a centralelor eoliene – în funcţie de tip – este în jur de 20-30 de ani.
Conform experienţei, după acest interval – dacă rezultatele eoliene măsurate de-a lungul
anilor sunt corespunzătoare şi investiţia este rentabilă – generatorul şi rotorul sunt schimbate
cu altele mai moderne, după care producţia continuă. În caz contrar centrala şi obiectivele sale
conexe sunt demolate şi terenul recultivat.

În timpul demontării şi demolării centralelor eoliene trebuie avută în vedere apariţia unor
procese asemănătoare celor din timpul activităţii de construcţie. Comparativ cu perioada de
construcţie, zgomotele produse vor fi mai reduse, deoarece fundaţiile rămân de obicei sub
pământ. Din punct de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor, abandonarea activităţii, în absenţa
surselor de zgomot datorate exploatării traficului, este favorabilă, atrăgând după sine
refacerea situaţiei sonore iniţiale.
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În perioada dezafectării componentele centralelor eoliene sunt transportate de la faţa locului.
Fundaţiile de beton din pământ fie rămân intacte şi prin amplasarea pe ele a solului cu humus
devin din nou apte de cultivare agricolă, fie investitorul va îndepărta betonul sub formă de
moloz. Deşeurile apărute în perioada de dezafectare trebuie tratate conform prescripţiilor care
vor fi în vigoare la acea dată.
În cazul aplicării modului proiectat de gestionare a deşeurilor, nu sunt de aşteptat efecte
asupra elementelor de protejat de la faţa locului şi din afara terenului analizat.

Centralele eoliene pot fi uşor şi rapid demolate, însă exploatatorul trebuie să trateze procesul
de demolare cu o responsabilitate deplină. Lucrările de demolare pot fi efectuate numai în
posesia unei autorizaţii definitive de demolare. Piesele demontate pot fi, în aproape toate
cazurile, reutilizate, transportul acestora într-o locaţie corespunzătoare constituind sarcina
exploatatorului.
Dacă exploatatorul decide în sensul renunţării la exploatarea funcţională datorită stării tehnice
a centralei eoliene, atunci este obligat să obţină aprobarea lucrărilor de demolare şi apoi să le
efectueze. Amplasamentul de unde centrala eoliană a fost îndepărtată trebuie readus, pe cât
posibil, la starea iniţială.

Activităţi care provoacă zgomot (factori de influenţă) în perioada de dezafectare:
La încheierea perioadei de viaţă a centralei eoliene este necesară demontarea şi transportul
echipamentelor.

Demontarea şi transportul elementelor centralelor eoliene (aceleaşi echipamente care
au fost folosite la construcţie). Durata desfăşurării lucrărilor: cca 3 luni.
Demolarea fundaţiei cu fier-beton, transportul deşeurilor, lucrări de terasament pentru
refacerea solului. Durata desfăşurării lucrărilor: 3 luni

Cerinţe privind protecţia fonică:
Durata probabilă a lucrărilor de demolare: max. 6 luni.

Pe o rază de 1 km de la zona de amplasare nu se află clădiri care să trebuiască protejate
împotriva zgomotului, motiv pentru care, conform ordinului comun nr. 8/2002. (III. 22.) al
Ministerului Protecţiei Mediului şi Ministerului Sănătăţii nu poate fi stabilită o valoare limită
a poluării sonore.

Emisia sonoră probabilă:
Poluarea sonoră dominantă va fi pricinuită de demolarea şi transportul fundaţiei. Demontarea
este o activitate cu acelaşi caracter şi produce zgomote asemănătoare celor din timpul
activităţii de construcţie. Efectuarea lucrărilor va avea loc, în mod probabil, numai pe timp de
zi.

În cursul demolării fundaţiei vor fi utilizate următoarele utilaje (variantă posibilă):
 ciocan hidraulic de demolare LWA = 110 dBA

Nivelul de zgomot al maşinilor a fost calculat pe baza propriei noastre experienţe în
măsurători, iar datorită dimensiunilor mari ale fundaţiei nu poate intra în discuţie folosirea
unui picamer manual. În cazul demolării prin explozie va trebui efectuată o analiză separată în
legătură cu zgomotele de execuţie, privind efectele vibraţiilor şi zgomotului asupra clădirilor.

Transportul elementelor demontate şi a deşeurilor din beton şi de altă natură din urma
demolării va avea loc în mod asemănător celui din timpul construirii – pe drumul public 431.
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Traficul probabil de maşini grele şi poluarea sonoră cauzată de circulaţia acestora sunt mai
mici decât cele calculate pentru durata construcţiei, astfel încât sfera de influenţă a activităţii
de transport nu va atinge intravilanul.

După dezafectarea parcului eolian calitatea aerului nu se modifică, deoarece exploatarea nu
presupune o sarcină suplimentară pentru mediu. Modificările survenite în privinţa curenţilor
de aer se vor modifica oarecum după demontarea parcului eolian. Ca urmare a reducerii
turbulenţei, capacitatea solului de reţinere a apei creşte în uşoară măsură, deoarece pierderea
de apă a terenului datorată evaporării scade uşor.

În concluzie, efectele poluante sunt suportabile şi se manifestă numai în interiorul zonei
studiate, având totodată un caracter temporar.
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9. Evaluarea impactului asupra mediului

Factorii de influenţă diferiţi acţionează fiecare în altă zonă şi în alte perioade de timp (faza de
construcţie, exploatare, dezafectare), de aceea pentru fiecare factor identificat trebuie stabilită
în parte zona  examinată (zona de impact de principiu) , având în vedere caracteristicile locale
ale zonei alese. În această fază de lucru zonele examinate pot fi desemnate în general doar
prin evaluare prealabilă sau pe baza experienţei.
La stabilirea zonei de influenţă trebuie analizată întinderea fiecărui efect. Unele efecte depind
de direcţia vântului (efect de umbrire, propagarea sunetului), cealaltă parte nu (zgomot,
periclitarea posibilă a păsărilor în zbor, utilizarea terenului). Printre efecte sunt şi unele care
se extind numai pe teritoriul parcului eolian (pericolul potenţial pentru păsările în zbor,
modificarea utilizării terenului), respectiv sunt care acţionează şi în afara acestuia (zgomot,
efect de umbrire). În cazul parcurilor eoliene cea mai mare zonă de impact este cea a
zgomotului, şi uneori cea datorită efectului de umbrire.
Trebuie examinat dacă această zonă de influenţă se extinde asupra vreunei zone protejate, sau
locuite, respectiv de ce trasee ale păsărilor călătoare este intersectată (şi cât de aproape sunt
ele de teritoriul efectiv al parcului eolian). În zonele protejate care vor fi expuse mai târziu
poluării sonore de către investiţie, trebuie efectuate verificări ale nivelului poluării sonore,
care vor constitui baza de comparare a sarcinii ulterioare amplasării. Din punctul de vedere al
eficienţei activităţii nu trebuie neglijat analizarea activităţii vântului în zona de influenţă.

Efectele fiecărei faze ale investiţiei proiectate asupra elementelor mediului sunt cuprinse în
tabelul recapitulativ de mai jos:

Activitatea proiectată
amplasare execuţie deranjamente dezafectare renunţare

Protecţia calităţii
aerului

Suportabil Neutru Neutru Neutru Neutru

Gestionarea
deşeurilor

Suportabil Neutru Neutru Neutru Neutru

Protecţia
împotriva
zgomotelor şi
vibraţiilor

Suportabil Neutru /
Suportabil

Suportabil Neutru Neutru

Protecţia solului Suportabil Neutru Neutru Neutru Neutru
Apele de
suprafaţă şi
subterane

Suportabil Neutru Suportabil Neutru Neutru

Peisaj şi ecologie Suportabil Suportabil Neutru Neutru Neutru
Populaţia Suportabil Suportabil Suportabil Neutru Neutru
Mediul social Suportabil Ameliorator Neutru Suportabil Solicitant
Economie Ameliorator Neutru Suportabil Solicitant

Tabelul 16.: Matricea efectelor

Interpretarea categoriilor folosite în matricea efectelor este prezentată în rezumatul din tabelul
din anexa nr. 11.
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Din punctul de vedere al protecţiei calităţii aerului, zona de impact o reprezintă mediul
imediat înconjurător al locului de amplasare, adică efectele rămân în interiorul limitelor
terenurilor din cadrul amplasamentului analizat.
Având în vedere fricţiunea produsă în aer şi forţa gravitaţională, în situaţia de echilibru E=G,
zona de impact poate fi evaluată cu ajutorul următoarelor date de bază:

d: diametrul particulelor de praf (80 µm)
g: acceleraţia gravitaţională (9,8 m2/s)
pp: densitatea particulelor de praf (2,6 g/cm3)
pl: densitatea aerului (1,2×10-3 g/cm3)

v =

1 × 2,6 × 980 × (8 ×10-3)2

= 49,92 (cm/s)
18

1814 × 10-7

De aici reiese timpul necesar depunerii prafului ridicat până la maximum 4 metri înălţime:

t =
4

= 8 s0,5

Având în vedere o viteză maximă de 8 m/s, viteza de depunere:

s = v × t = 8 × 8 = 64 m

Calculul de mai sus poate fi tratat şi drept zonă de influenţă a eroziunii eoliene, deoarece
efectul de ridicare a prafului de către autovehicule şi efectul de transport al vântului apar
împreună.
Pe durata construirii este de aşteptat creşterea poluării aerului din împrejurimi, dar cantitativ
este foarte probabil că nu se va atinge valoarea limită.

Zona de impact a poluării sonore
Desemnarea zonei de impact referitoare la zgomotele produse de circulaţia autovehiculelor în
perioada de construcţie nu este motivată, conform alineatului (1) din paragraful 7.§ al
Decretului Guvernamental nr. 284/2007. (X. 29.), deoarece faţă de situaţia de bază se aşteaptă
doar o creştere mai mică de 3 dB pe etapele critice ale traseului de transport.

Pe baza paragrafului 6.§, alineatul (1), punctul b.) al Decretului Guvernamental nr. 284/2007.
(X. 29.), pe perioada exploatării am stabilit zona de influenţă la teritoriul limitat de curba
izofonă de 38 dB(A), deoarece în afara acestui teren nu este probabilă o poluare sonoră
sesizabilă. Trebuie însă avut în vedere faptul că puterea sonoră radiată depinde de viteza
vântului şi în apropierea randamentului nominal viteza vântului în apropierea solului este de
peste 5 m/s. Zgomotul de fond datorat vântului va fi atunci de cca 38-42 dB, spectrul său fiind
asemănător (puţin mai jos) cu cel al centralei eoliene.

Sfera de influenţă implică doar terenuri agricole, în interiorul cărora nu se găsesc elemente de
protejat împotriva efectului: clădiri sau zone.

În concluzie, considerăm că, în cazul unor vânturi cu direcţii între vest şi nord şi al unui
randament apropiat de cel nominal, pe teritoriul României va putea fi sesizat zgomotul
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parcului eolian, pe o fâşie de 400-500 de metri în apropierea graniţei. Poluarea sonoră care
atinge localitatea Pordeanu rămâne sub valoarea limită şi probabil că nu va putea fi deosebită
de zgomotul de fond provocat de vânt.

În anexa nr. 9. am însemnat dimensiunile zonei de influenţă.

Zona de influenţă directă a lucrărilor de construcţie nu depăşeşte, din punct de vedere al
protecţiei naturii, limitele terenului studiat pentru realizarea proiectului.
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10. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului

Cea mai mare solicitare a mediului în timpul lucrărilor de construcţie o reprezintă deplasarea
pe teren a utilajelor grele şi a mijloacelor de transport. La organizarea construcţiei trebuie
avută o deosebită grijă ca în cursul lucrărilor utilajele să se deplaseze pe o zonă cât mai mică.

Stratul de pământ fertil excavat va trebui tratat conform planului de recuperare a humusului.
Pe vreme ploioasă, când solul este moale, lucrul trebuie interzis.

Scurgerile de lubrifianţi din utilajele de lucru şi poluarea solului datorată acestora trebuie
evitate, deşeurile produse şi substanţele poluante trebuie transportate de pe teren.

Se recomandă ca activităţile de construcţie să fie executate în perioadele când deranjează cel
mai puţin locuitorii din împrejurimi.

Efectele asupra mediului apărute în timpul fazei de investiţie pot fi limitate prin următoarele
metode:

utilizarea unor maşini de lucru şi autovehicule moderne,
umidificarea după nevoie a cantităţii de pământ deplasate,
efectuarea operaţiunilor de construire în condiţii meteorologice favorabile (pe cât
posibil),
organizarea ritmică a transporturilor şi în afara perioadelor de vârf,
evitarea ridicării prafului în perioadele uscate, prin stropirea traseelor de transport,
utilizarea unor structuri şi materiale prietenoase faţă de mediul înconjurător,
acolo unde este posibil, drumurile de acces care conduc la locul de desfăşurare a
lucrărilor să fie potrivite cu drumurile de pământ,
să fie protejate habitatele cu o altă structură a vegetaţiei decât cea a terenurilor agricole
(cum ar fi şirurile de copaci, asociaţiile de pe marginea şanţurilor),
pentru a evita deranjarea păsărilor care cuibăresc, pentru amplasarea turbinelor se
recomandă lunile dintre perioadele de cuibărire (din august până în aprilie).

Efectele poluării aerului apărute în timpul fazei de exploatare şi propagarea substanţelor
poluante pot fi limitate prin următoarele metode:

la iluminarea turbinelor trebuie să se procedeze conform prescripţiilor autorităţilor de
navigaţie aeriană (conform experienţei din străinătate se recomandă utilizarea luminii
roşii sau albe, astfel încât numărul sclipirilor să nu fie mai mare de 24 de
sclipiri/minut).
se recomandă utilizarea de sperietori de păsări prevăzute cu folie fluorescentă şi care
protejează mediul înconjurător,
în lipsa datelor experimentale, se recomandă monitorizarea populaţiilor care cuibăresc,
se hrănesc şi iernează în zona parcului eolian (şi transmiterea datelor autorităţilor din
domeniu) cu scopul de a obţine o imagine mai precisă privind implicaţiile turbinelor în
protecţia mediului.

Tratarea deşeurilor (periculoase şi nepericuloase) – într-un mod care să prevină poluarea
mediului – trebuie rezolvată corespunzător cerinţelor legislaţiei.
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11. Rezumat

Pe teritoriul Ungariei funcţionează în prezent 172 de centrale eoliene, cu o putere totală de
329,325 MW. Conform studiului publicat pe 30 iulie 2009. de Oficiul Maghiar de
Reglementare în Domeniul Energiei, există posibilitatea înfiinţării unei capacităţi eoliene
suplimentare de 410 MW.
În concordanţă cu obiectivele naţionale, societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. [Srl.]
(1146 Budapesta, Hermina út 17.) planifică înfiinţarea unui parc eolian, compus din 21 de
turbine, cu o capacitate totală de cel mult 37,8 MW, în extravilanul localităţii Kiszombor, în
direcţia sud-sudest.

Ca amplasament pentru investiţia proiectată au fost examinate mai multe zone. Alegerea
terenului definitiv a avut loc pe baza punctelor de vedere ale sistematizării, protecţiei
mediului, tehnice şi economice.
A fost ales terenul din Kiszombor, dintre drumul Óbébai út şi Mureş, la sud de drumul Óbébai
út, pentru a fi în concordanţă cu planurile de sistematizare a localităţii. Urmarea acestei
alegeri a fost reducerea dimensiunilor proiectate iniţiale ale parcului.
Punerea de acord cu Parcul Naţional Criş-Mureş a condus la o altă reducere a terenului,
pentru a putea respecta distanţa de protecţie recomandată faţă de Mureş.
Pentru a reduce nivelul de zgomot care traversează graniţa de stat a fost modificat şi numărul
turbinelor. În planul final figurează 21 turbine, deoarece s-a renunţat la amplasarea turbinei
T20.

Un punct de vedere important la alegerea terenului a fost delimitarea concretă faţă de zonele
locuite şi posibilitatea ca impactul factorilor deranjanţi să poată fi exclus.

Efectele globale asupra mediului sunt, în cazul centralelor eoliene, categoric favorabile,
deoarece producând energie electrică pe baza surselor regenerabile de energie se reduce
consumul în scopuri energetice al combustibililor de origine fosilă.

Răspândirea utilizării surselor de energie regenerabilă, printre care şi a energiei eoliene, are
numeroase efecte pozitive asupra economiei naţionale. Principalele domenii unde pot fi
obţinute modificări esenţiale:

Dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului, energie curată, reducerea poluării aerului
(CO2, sulf, praf, etc.),
Reducerea dependenţei energetice faţă de import, diversificarea pieţei de energie,
reducerea dependenţei faţă de purtătorii de energie fosili,
Ameliorarea aprovizionării pe termen lung, diversificarea geografică a producţiei,
reducerea pierderilor de transfer,
Efect de reducere a preţurilor (pe baza exemplelor din vestul Europei), cheltuieli
independente de preţul purtătorilor de energie,
Dezvoltarea regională şi zonală, stimularea investiţiilor şi ocupării forţei de muncă, în
mod direct şi indirect.

Dezavantajele centralelor eoliene sunt, în mod caracteristic, efectele asupra mediului (zgomot,
periclitarea păsărilor, peisaj modificat), exploatarea în medie relativ redusă, cheltuieli ridicate
de producţie (cheltuieli cu capitalul), respectiv în funcţie de penetraţie pot apărea probleme
legate de prognosticare şi regularizarea sistemului.
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În prezentul studiu de impact preliminar asupra mediului înconjurător am expus efectele
investiţiei proiectate asupra mediului înconjurător, modul şi măsura în care sunt influenţate
elementele mediului.
Pe baza studiului se pot stabili următoarele:

Amplasamentul proiectat corespunde punctelor de vedere ale sistematizării.
Se modifică aspectul terenului implicat în lucrările de construire.
Efectul investiţiei asupra solului este neglijabil.
Echilibrul hidrologic al terenului nu este afectat de obiectiv din punct de vedere
cantitativ sau calitativ.
Zona de influenţă a poluării aerului datorată lucrărilor de construcţie se limitează
practic la terenul implicat de investiţie şi este localizat în zonă. Exploatarea
funcţională nu are practic nici un efect asupra aerului.
Zona afectată de poluarea sonoră prognozată în faza investiţiei poate fi trasată în
interiorul zonei de construcţii. Efectul este suportabil.
Zona afectată de zgomotele produse în perioada exploatării traversează graniţa de
stat.
Din punctul de vedere al gestionării deşeurilor faza de investiţie are un efect neutru
asupra mediului.

Caracteristica generală a terenului este în prezent nivelul relativ redus de risc din punct de
vedere al mediului şi sănătăţii. Practic, investiţia proiectată nu aduce modificări acestei
situaţii, efectele sale pot fi considerate moderate.

Conform calculelor noastre, poluarea sonoră care apare în timpul exploatării parcului eolian
nu poate fi separată de zgomotul de fond din zonele care trebuie protejate împotriva poluării
sonore, astfel încât am apreciat efectul ca fiind neutru.

Această zonă de impact a zgomotului, care traversează graniţa de stat, implică teritoriul
României pe o distanţă de max. 500 de metri.
Nivelul de zgomot calculat la locuinţa cea mai apropiată din localitatea Pordeanu este de 34,3
– 35,8 dB(A), zgomot care probabil că nu va putea fi diferenţiat de zgomotul de fond şi
rămâne sub valoarea limită de 40 dBA.
Pe baza verificărilor considerăm că impactul sonor asupra mediului nu este semnificativ.

În concluzie, din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător nu au apărut factori care
să împiedice realizarea investiţiei proiectate.
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