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1. Introducere 
 
Pe teritoriul Ungariei funcţionează în prezent 172 de centrale eoliene, cu o putere totală de 
329,325 MW. În conformitate cu studiul din 30 iulie 2009, publicat de Autoritatea Maghiară 
de Reglementare în Domeniul Energiei, există posibilitatea înfiinţării unei capacităţi eoliene 
suplimentare de încă 410 MW.  
Ţinând cont de obiectivele naţionale, societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. (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, în sud-
sudestul localităţii Kiszombor (Ungaria), în extravilan,  
 
În vederea stabilirii amplasamentului pentru investiţie au fost analizate mai multe zone. 
Alegerea definitivă a terenului 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 iniţial 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 râul 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 corespunzătoare faţă de 
zonele locuite şi posibilitatea ca impactul factorilor deranjanţi să poată fi exclus.  
 
 
 
 

2. Scopul activităţii proiectate 
 
Grupul de societăţi Alerion, căruia îi aparţine şi societatea Alerion Kiszombor Szélerőmű 
Kft., 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. 
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.  
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). 
Realizarea lucrărilor – având în vedere în special amenajarea teritoriului – este planificată în 
afara perioadei vegetative respectiv generative. În zonă, perioada vegetativă durează 
aproximativ de la jumătatea lunii aprilie până la sfârşitul lunii august. 
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3. Starea factorilor de mediu şi evaluarea impactului 

 
În acest capitol sunt prezentate atât starea actuală a factorilor de mediu cât şi evaluarea 
impactului potenţial pentru fiecare din componentele mediului. 
 
3.1. Biodiversitate, ecosisteme 
 
Parcul eolian proiectat se află în sud-estul Ungariei, la marginea zonei administrative a 
localităţii Kiszombor, în apropierea graniţei româno-maghiare, pe depozitul de loess Békés-
Csanádi. Din punct de vedere geobiologic, zona fitogeografică Alföld (Eupannonicum) 
aparţine regiunii Tiszántúl (Crisicum). Zona cartografiată este prezentată în figura de mai jos. 
 

 
 
Caracteristicile solului teritoriului sunt determinate de caracterul de bazin.  
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. 
 
Pe baza cartografierii botanice a zonei, din punct de vedere al protecţiei naturii 
investiţia nu pune în pericol specii de plante sau habitate deosebit de valoroase, în 
imediata vecinătate nu există valori naturale protejate. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Aspectul caracteristic al zonei examinate 
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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. 
Investiţia nu va influenţa populaţiile din Ungaria sau din Europa a speciilor de păsări 
identificate în zonă. 
 
3.2. Sol 
 
 
Un procent de 35% din teritoriu este acoperit de soluri de compoziţie mecanică, grele, de 
luncă (argilă, lut), formate pe aluviuni, având o capacitate redusă de a conduce apa şi crescută 
de a o reţine, nu conţin var carbonatat şi pe alocuri sunt puternic acide. Din punct de vedere al 
fertilităţii sunt clasificate în categoria VI. de calitate a solului. 
 
Pe teritoriul examinat pot fi întâlnite următoarele tipuri de soluri: 
 

 sol de luncă (VI.) 
 sol hipohistic de luncă de umplutură (310.) 
 sol sedimentar din depunerile apelor curgătoare, lacurilor şi pantelor (IX). 
 sol regradat cu humus (390). 

 
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.  
 
3.3. Ape subterane şi de suprafaţă 
 

3.3.1. Ape subterane 
 
Conform Ordinului 27/2004. (XII.25) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificat 
de Ordinul 7/2005. (III. 1.) al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, terenul construcţiei 
aparţine categoriei mai puţin sensibile. 
 
Nivelul apei freatice este influenţat în mare măsură de activitatea omului, desecarea apelor 
uzate, irigarea grădinilor. Datorită degradării calităţii apelor subterane survenită în ultimele 
decenii, apa din fântânile tradiţional săpate nu mai poate fi folosită pentru consum uman. 
 

3.3.2. Ape de suprafaţă 
 
Apele de suprafaţă din zonă urmăresc cele două maluri ale Mureşului, până la vărsarea în 
Tisa. Din lungimea de 754 km şi un bazin hidrografic de 30332 km2, în ţara noastră [Ungaria] 
Mureşul curge pe 49 km lungime şi are un bazin de 1885 km2.  
 
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. 
 
Lucrările investiţiei nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă. 
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Poluarea apelor subterane poate avea loc numai ca urmare a poluării solului de 
suprafaţă. Acest lucru  însă se poate evita în condiţiile respectării disciplinei tehnologice.  
 
 
3.4. Calitatea aerului 
 
Calitatea 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. 
 
Efectul de poluare se va datora 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, aceste surse având efecte de durată limitată, fiind doar 
temporare.  
Activităţile se desfăşoară în aer liber, de aceea emisiile sunt difuze şi cu caracter liniar. 
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 reduse. 
 
3.5. 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 în zonă nu se desfăşoară activităţi care să producă poluare sonoră sau cu vibraţii. 
Pe o rază de 1000 de metri în jurul zonei de construcţie nu se află locuinţe. 
 
În perioada de construcţie este determinantă emisia sonoră a utilajelor de lucru care activează 
în zonă, precum şi a autovehiculelor care transportă centralele eoliene.  
 
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 de construcţie. 
 
 
3.6. Mediul construit şi peisajul 
 
Modificarea peisajului este una dintre cele mai sensibile probleme a amplasării parcurilor 
eoliene, deoarece pe teren plan astfel de echipamente înalte sunt vizibile chiar şi de la 10-15 
km. 
Pe o rază de 1000 de metri de la terenul examinat nu există zone construite şi locuite. Din 
acest motiv, se poate aprecia că parcul eolian nu va afecta localitatea. 
 
Pe amplasament nu există obiective protejate, cum ar fi cele de peisaj sau monumente istorice. 
 
Pe teritoriul parcului eolian se află 14 situri arheologice înregistrate. Conform concluziilor 
studiului de impact asupra patrimoniului cultural, „În privinţa siturilor arheologice 
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investitorul trebuie să încheie în prealabil un contract cu Muzeul Móra Ferenc din cadrul 
Biroului de Protejare a Moştenirii Culturale al Prefecturii judeţului Csongrád.” 
 
Se poate stabili astfel, că atât din punct de vedere al protecţiei peisajului cât şi al protecţiei 
naturii terenul corespunde realizării investiţiei proiectate. 
 
 

4. Impactul potenţial transfrontieră asupra factorilor de mediu 
 
În cadrul evaluării preliminare a impactului asupra mediului s-a constatat un impact 
potenţial transfrontieră din punct de vedere al poluării sonore. 
 
4.1. Impact potenţial transfrontieră datorat zgomotului 
 
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. 
 
Impactul sonor asupra mediului, care traversează graniţa de stat, apare în timpul exploatării la 
un randament apropiat de cel nominal (maxim). 
 
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. 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.  
 
4.2. Impact potenţial transfrontieră asupra biodiversităţii 
 
Din cercetările efectuate a rezultat că investiţia nu va afecta ariile naturale protejate de interes 
comunitar din România şi nici sănătatea populaţiei. 
Cu scopul evaluării adecvate a potenţialelor efecte asupra ariilor protejate, specialistul din 
România a efectuat observaţii ornitologice în zonele vizate. 
Total au fost observate 55 de specii aviare, în majoritatea lor cuibăritoare, aparţinând la 10 
ordine. 
Terenul ales pentru realizarea parcului eolian este agrocenoză, iar în imediata vecinătate nu se 
află bunuri de patrimoniu natural, habitate naturale prioritare, situri de protecţie integrală sau 
situri Natura 2000. 
Pentru a aprecia eventuale influenţe reciproce între habitatele şi speciile în zone trasfrontaliere 
s-a analizat situaţia acestora şi în partea română a graniţei. 
În România, cea mai apropiată zonă protejată este Parcul Natural Lunca Mureşului (RO05), 
care se întinde în aval de Cenad, la cca.11-15 km, până la graniţa de stat. 
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În cadrul acestuia se disting câteva perimetre de situri Natura 2000, cum ar fi: Pajiştea Cenad 
(ROSCI 0345), Lunca Mureşului Inferior (ROSPA 0069) şi Lunca Mureşului Inferior (ROSCI 
0108).  
Coridorul ecologic între situri protejate, în acest caz, este format de râul Mureş, ca atare, 
speciile sunt legate de habitatele întâlnite acolo. Zborurile se desfăşoară în aceste perimetre şi 
nu există tendinţe pentru a ocupa alte tipuri de habitate, mai ales dacă ele sunt agrocenoze, 
care nu sunt caracteristice standardului vieţii lor.  
Absenta unei migraţii intense a păsărilor pe teritoriul şi în imediata vecinatate a parcului 
eolian de la Kiszombor constituie un element de siguranţă pentru avifaună în condiţiile 
dezvoltării obiectivului de investiţie; există un comportament de evitare a obstacolelor în 
calea de zbor, întalnit la păsări, în special pentru speciile care zboară la înalţimi mari, pe 
durata migraţiei (martie-mai, respectiv, septembrie- octombrie) prin care se reduce riscul de 
coliziune cu turbinele eoliene; prin alegerea locaţiei în zonă agricolă (monoculturi) reduce 
semnificativ posibilitatea vizitelor din partea unor păsări care nu sunt rezidente. 
Parcul eolian de la Kiszombor nu va exercita un impact transfrontalier direct sau indirect 
asupra evoluţiei populaţiilor de păsări analizate. 
 
În concluzie, impactul potenţial transfrontieră nu este semnificativ. 
 
 
 

5. Concluziile evaluării impactului asupra mediului 
 
 
În urma evaluării impactului asupra componentelor mediului rezultă următoarele concluzii: 

 Impactul asupra biodiversităţii şi ecosistemelor este cu caracter temporar, limitat la 
suprafeţe reduse, fiind nesemnificativ. 

 Impactul asupra solului – componentă a mediului natural - în perioada de operare a 
parcului eolian este neglijabil. 

 Înfiinţarea obiectivului proiectat nu afectează apele de suprafaţă, nu are legătură cu 
apele subterane, astfel impactul asupra apelor este neutru.  

 În baza calculelor efectuate se poate prognoza că impactul mijloacelor de transport 
auto asupra calităţii aerului este neglijabil. 

 Zgomotul produs de activităţile de construcţie-montaj nu este sesizabil la limita cu 
zonele protejate, impactul zgomotului este neutru. 

 Zgomotul produs în perioada de operare a parcului eolian nu poate fi separat de 
zgomotul de fond din zonele protejate, astfel impactul a fost considerat neutru. 

 Se poate aprecia, că parcul eolian nu va afecta localitatea, impactul poate fi considerat 
neutru. 

 Evaluarea globală a impactului asupra mediului:  impact nesemnificativ. 
 
Pe baza analizei activităţii propuse prin proiect se pot stabili următoarele: 

 Amplasamentul proiectat corespunde cerinţelor privind sistematizarea.  
 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, fiind cu caracter temporar. 
Exploatarea funcţională nu are practic niciun efect asupra aerului. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


10 

 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 de operare traversează graniţa de stat, 
dar se situează sub limitele admise de normativele în vigoare. Zona 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/România este de 34,3 – 
35,8 dB(A), dar nu va putea fi diferenţiată de zgomotul de fond şi rămâne sub valoarea 
limită de 40 dBA. Astfel, impactul datorat zgomotului nu este semnificativ. 

 Din punctul de vedere al gestionării deşeurilor faza de investiţie are un efect neutru 
asupra mediului.  

 
Din cercetările efectuate şi evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale proiectului asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar de pe teritoriul României rezultă că 
alternativa energetică propusă nu va afecta integritatea acestora. Impactul direct sau cumulativ 
asupra speciilor şi habitatelor pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 din România 
nu s-a putut dovedi.  
Condiţia respectării prevederilor din proiect şi a măsurilor prevăzute pentru protecţia şi 
monitorizarea biodiversităţii, în special a populaţiilor de păsări, sunt garanţii în acest sens. 
 
În concluzie, din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător nu au apărut factori care 
să împiedice realizarea investiţiei proiectate.  
 
Zona studiată se caracterizează la ora actuală printr-un nivel de risc relativ redus 
privind mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.  Această caracteristică practic nu va 
fi  influenţată prin realizarea investiţiei propuse, impactul proiectului va avea un 
caracter moderat. 
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