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CORAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA IN 
SPECIALIZAREA ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

Subsemnatul,  Schiopu Emil Catalin, expert tehnic al Biroului de Expertiza Judiciara 

Gorj, autorizatie de expert nr. 7625112011, specializarea Ecologie si protectia mediului, potrivit 

dispozitiilor date de Tribunalul Bucuresti in Sedinta din data de 05.02.2018, in dosarul nr. 

8089/3/2017, am fost încuviinţat in calitate de expert consilier al reclamantei ASOCIAŢIA 

BANKWATCH ROMÂNIA.

Avand in vedere prevederile, Art. 330 alin. (5) din Codul de Procedura Civila - ,,La 

efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) pot participa experti alesi de parti 

si incuviintati de instanta, avand calitatea de consilier al partilor, daca prin lege nu se dispune 

altfel. In acest caz, ei pot da relatii, sa formuleze intrebari si observatii si, daca este cazul, sa 

intocmeasca un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.’’ am redactat prezentul 

coraport.

Scopul coraportului

 Sa creeze premisele unei bune intelegeri a unor aspecte tehnice ale litigiului,

 Sa raspunda la obiectivele expertizei tehnice incuviintate de instanta.

Obiectivele expertizei
1. Dacă prin raportul privind evaluarea impactului asupra mediului s-a demonstrate științific 

faptul că extinderea acestei cariere, cumulată cu toate celelalte proiecte din vecinătate 

(alte 9 cariere și o termocentrală) nu are impact negativ asupra factorilor de mediu și 

asupra ariilor protejate din vecinătate.



2. Dacă au fost avute în vedere toate măsurile de protecție a factorilor de mediu în 

conformitate cu impactul negative real al proiectului

3. Dacă măsurile de protecție și de monitorizare propuse sunt suficiente pentru a garanta 

protecția factorilor de mediu și a speciilor protejate

Bibliografia in baza careia a fost elaborat coraportul

 Ordinul MAPPM nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice de 
evaluare a impactului asupra mediului.

 H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului.

 Ordinul 184/1997 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de realizare a 
bilanţurilor de mediu.

 Vladimir Rojanschi, Florian Grigore, Vasile Ciomoş, Ghidul evaluatorului şi 
auditorului de mediu, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

 Lăzăr M., Dumitrescu I., Impactul antropic asupra mediului, Editura Universitas, 
Petroşani, 2006.

 Cornel Florea Gabrian, Ghid de mediu, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 
2008.

 Inscrisurile depuse la dosarul cauzei,
 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului la proiectul de 

defrisare a suprafetei de 43,3745 ha padure pentru cariera Rosia”, elaborat de S.C. 
ACER S.R.L.,, 2007

 Bilant de mediu nivel II pentru cariera Rosia

Raspunsul formulat la obiectivele expertizei

Obiectivul nr. 1
Dacă prin raportul privind evaluarea impactului asupra mediului s-a demonstrate științific 
faptul că extinderea acestei cariere, cumulată cu toate celelalte proiecte din vecinătate (alte 
9 cariere și o termocentrală) nu are impact negativ asupra factorilor de mediu și asupra 
ariilor protejate din vecinătate.

Raspuns Teza 1 ,, Dacă prin raportul privind evaluarea impactului asupra mediului 
s-a demonstrate științific faptul că extinderea acestei cariere, cumulată cu toate celelalte 
proiecte din vecinătate (alte 9 cariere și o termocentrală) nu are impact negativ asupra 
factorilor de mediu”

In raportul la studiul de impact nu a fost descris impactul real pe care extinderea carierei 

Rosia l-ar putea genera asupra mediului, motiv pentru care in perioada 11-17 martie 2018 am 

efectuat numeroase deplasari in zona ce urmeaza a se defrisa cat si in localitatile afectate de 



extractia, transportul si depozitarea carbunelui. Pe baza celor constatate se descrie mai jos 

impactul real pe care proiectul il va genera asupra mediului si ariilor protejate din vecinatate.

1). Impactul real asupra apei

La subcapitolul 4.1. al Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 

(abreviere RIM), pag. 109 se precizeaza faptul ca ,,In aceste conditii de asecare simultana a 

mai multor perimetre miniere, in care ponderea principala este data de cariere, regimul 

tehnogen se manifesta la scara regionala. Aceasta remarca este, justificata si de fapt ca 

fantanile satesti au secat (practic in tot timpul anului) pe o raza de cca 10 km in jurul 

bazinului Rovinari”.

La pagina 112 se face urmatoarea afirmatie ,,Asa cum s-a aratat anterior, lucrarile de 

asecare au dus si vor duce la crearea in jurul carierelor a unor largi zone de coborare a 

nivelelor apelor atat freatice cat si de adancime. Aria acestor zone se largeste si mai mult la 

carierele Rosia de Jiu si Pesteana, unde carierele in functiune sunt apropiate una de alta si 

efectul de interferenta duce la marirea zonelor perturbate din jur.”

Afirmatia de mai sus demonstraza faptul ca nu s-a avut in vedere impactul real 

cumulativ pe care il pot genera asupra apei freatice, toate carierele Complexului Energetic 

Oltenia din judetul Gorj si doar impactul cumulativ pe care il poate avea Cariera Rosia si 

Cariera Pesteana.

Pe baza celor afirmate in Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, 

cum ca impactul asupra nivelului apei freatice se poate resimti pana la 10 km distanta de 

exploatarile miniere, si a imaginii de mai jos, se poate concluziona faptul ca in urma extinderii 

exploatarilor miniere de carbune din judetul Gorj, nivelul apei din fanta va scadea foarte mult. 



Cele mai afectate comune vor fi:

- Dragutesti,

- Balteni,

- Farcasesti,

- Matasari,

- Bolbos,

- Ciuperceni,

- Telesti,

- Balesti,

- Godinesti,

- Samarinesti,

- Brosteni.



La pagina 114 din RIM (Raport studiul de evaluare a impactului asupra mediului) se 

face urmatoarea afirmatie: ,,Se observa ca forma principala de impact asupra factorului de 

mediu apa pe care o vor implica activitatile de descopertare sol fertile si defrisare, o reprezinta 

apele pluviale, insa acestea nu vor contine incarcari care sa se considere impact semnificativ 

asupra factorului de mediu analizat.”

In urma vizitei in teren desfasurata la data de 11.03.2018 am constatat faptul ca apa din 

canalele de garda ale carierei Rosia era foarte poluata cu particule in suspensie, poluare ce 

influenteaza negativ calitatea apei raului Jiu in care acestea se varsa. (A se observa imaginile de 

mai Jos).

   
Imagini in care se prezinta poluarea apei cu materii totale in suspensie provenite din halda de 

steril a Carierei Rosia 

CONCLUZII

 In raportul privind evaluarea impactului asupra mediului nu s-a demonstrate 

științific faptul că extinderea acestei cariere, cumulată cu toate celelalte proiecte din 

vecinătate (alte 9 cariere și o termocentrală) nu are impact negativ asupra factorilor 

de mediu și asupra ariilor protejate din vecinătate.

 Nu s-a avut in vedere impactul real cumulativ pe care il poate genera asupra apei freatice, 

toate carierele Complexului Energetic Oltenia din judetul Gorj si doar impactul cumulativ 

pe care il poate avea Cariera Rosia si Cariera Pesteana.



 Impactul asupra nivelului apei freatice se poate resimti pana la 10 km distanta de 

exploatarile miniere, iar in urma extinderii exploatarilor miniere de carbune din judetul 

Gorj, nivelul apei din fanta va scadea foarte mult. Cele mai afectate comune vor fi:

 Dragutesti,

 Balteni,

 Farcasesti,

 Matasari,

 Bolbos,

 Ciuperceni,

 Telesti,

 Balesti,

 Godinesti,

 Samarinesti,

 Brosteni.

 Apa din canalele de garda ale carierei Rosia este poluata cu particule in suspensie, 

poluare ce influenteaza negativ calitatea apei raului Jiu in care acestea se revarsa.

 Datele privind poluarea aerului folosite in redactarea RIM nu sunt de actualitate, iar 

rezultatele monitorizarilor au fost raportate la valorile maxime admise, reglementate de o 

norma juridica care nu mai era in vigoare la data intocmirii RIM, respectiv OM 592/2002. 

OM 592/2002 a fost abrogat inca din anul 2011 de Legea 104/2011 privind aerul 

inconjurator.

 Concentratiile de pulberi sedimentabile prezentate in tabelul nr. 41 de la pagina 151 (Fig. 

9) din RIM nu respecta realitatea din teren, deoarece nu poate fi credibila o concentratie 

de 1,61 g/m2/luna in cea mai arida luna a anului, cand o simpla adiere de vant preia de pe 

depozitul de carbune si caile de acces in cariera, cantitati foarte mari de pulberi care 

conduc la depasiri de 2-4 ori a limitei maxime de 17 g/m2/luna, concentratie reglementata 

de STAS 12574/1987.

 In nicio cariera de lignit din Gorj nu se descoperteaza/depoziteaza stratul de sol fertil, 

motiv pentru care acesta este distrus, odata cu excavarea rocilor sterile.



 Desi au fost stabilizate haldele de steril, terenurile nu au fost plantate si redate in circuitul 

agricol/silvic nici pana la acest moment.

 In lipsa plantatiilor silvice, halda de steril a carierei Rosia a inceput sa se deformeze si 

astfel se poate declansa in orice moment o alunecare de teren, asa cum s-a intamplat cu 

halda Bujorascu in anul 2006.

 Dupa haldarea terenului excavat, parata CEO Oltenia, va planta pe haldele de steril doar o 

singura specie de arbori si anume salcam si astfel impactul asupra biodiversitatii 

dendricole va fi unul major, deoarece 90% din diversitatea floristica este distrusa 

definitiv.

 Identificarea speciilor de fauna salbatica nu a fost efectuata intr-un mod profesional. 

 unele specii mentionate la paginile  2016 si 2017 din RIM, ce au fost identificate pe 

suprafata ce urmeaza a fi defrisata, fac parte din categoria speciilor protejate de  OUG 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 Speciile de insecte, amfibieni si reptile nu se pot deplasa in perioada rece a anului, 

datorita faptului ca intra in hibernare si astfel vor fi decimate.

 In raportul la impactul asupra mediului se face afirmatia neadevarata din punct de vedere 

stiintific cum ca ,,In faza de inchidere, odata cu renaturarea zonei, pasarile vor fi printre 

primele organisme care-si vor reface efectivele in zona proiectului”, deoarece nu se tine 

cont de faptul ca replanatarea silvica se va face cu o singura specie de arbori (salcam) 

care nu constituie un habitat preferabil pentru 90% din speciile de pasari si mamifere, in 

comparatie cu o padure mixta, unde acestea isi gasesc loc de curbarit si hrana suficienta.

 Impactul asupra peisajului va fi unul negativ, deoarece se introduc elemente noi, se 

modifica relieful, biodiversitatea si hidrografia zonei.

 Nu se face in cuprinsul RIM vreo observatie referitoare la faptul ca foarte multi locuitori 

ai localitatilor Motru, Matasari si Rovinari le-au parasit, datorita poluarii excesive cu 

pulberi si zgomot.

 Afirmatia ,,Cresterea potentiala a valorii proprietatilor” este neadevarata, deoarece ca 

proprietar al unui apartament de 3 camere amplasat intr-un bloc de locuinte din orasul 

Rovinari si care se afla la aproximativ 250 m de depozitul de carbune, avea o valoare de 



piata in anul 2007 de 100.000 lei, iar in anul 2017 nu am reusit sa il vand nici cu suma de 

50.000 lei.

 In RIM nu se specifica faptul ca datorita modificarii macroclimatului si a nivelului de apa 

freatica, terenurile agricole care nu prezinta interes pentru exploatarea miniera Rosia nu 

mai sunt productive si astfel locuitorii sunt constransi datorita costurilor mari de cultivare 

sa le abandoneze.

 Masura de edificare a unui gard din panouri fonoabsorbante intre limita orasului Rovinari 

si depozitul de carbune nu reduce poluarea fonica si cea cu pulberi de carbune, deoarece 

atat utilajele de incarcare/descarcare carbune in depozit cat si apartamentele blocurilor de 

locuinte se situeaza la o inaltime mai mare decat cea a gardului din panouri 

fonoabsorbante.

 Aspectele prezentate de la pagina 250 pana la pagina 266 din RIM incalca continutul 

cadru al unui Raport la evaluarea impactului asupra mediului, conform dispozitiilor Ord. 

863/2002. 

 Metoda de evaluare a impactului prezentata la paginile 282 – 284 din RIM si anume 

metoda matriceala este trunchiata, deoarece nu se regasesc  in aceasta multe elemente 

obligatorii si anume:

- cifrele privind amploarea impactului sunt acordate de la 1 la 3, iar corect acestea se 

acorda de la 1 – 10,

- nu sunt acordate  cifre privind suprafata pe care se resimte impactul,

- nu sunt mentionate in totalitate componentele de mediu ce vor fi afectate, precum si 

toate activitatile proiectului.

 Metoda de evaluare descrisa la paginile 285 – 287 din RIM (Metoda indicelui global de 

impact) nu este una pretabila pentru astfel de studiu deoarece pentru a stabili valoarea 

suprafetei reale a metodei, trebuie sa se preleveze probe si sa se efectueze analize de 

laborator. Metoda Indicelui de impact se utilizeaza la intocmirea Bilanturilor de mediu 

nivel II.

 Analizand modul de pozitionare a ariilor protejate vis-a-avis de perimetrul de exploatare, 

exista posibilitatea ca debitele cursurilor de apa de pe suprafata ariei protejate 

ROSCI0045 Coridorul Jiului si care se situeaza la o distanta mai mica de 10 km de 



perimetrul de exploatare sa scada drastic si astfel numeroase specii protejate de pesti si 

amfibieni vor resimti un impact negativ.

 Referitor la impactul asupra avifaunei ariei protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului se 

poate concluziona faptul ca numeroase specii de pasari vor resimti un impact negativ 

major, datorita reducerii suprafetei de hranire cat si datorita faptului ca densitatea 

acestora va creste odata cu parasirea zonei de exploatare de catre speciile de pasari de pe 

acestea si astfel exista riscul ca resursa de hrana sa nu le fie suficienta.

 Consider ca cea mai indicata masura de reducere a impactului pe care il resimte raul Jiu, 

datorita poluarii apelor provenite din cariera Rosia  ar fi aceea de implementare a unei 

statii de epurare prevazuta cu treapta mecanica si anume: gratar, deznisipator si decantor 

primar.

 Masurile propuse pentru protectia calitatii aerului, desi au fost propuse in toate studiile de 

evaluare impacului asupra mediului, parata CEO Oltenia nu le-a implementat, sau daca 

au fost implementate, acestea nu au dat rezultatul scontat.

 Cea mai indicata masura de reducere a impactului pe care il poate avea poluarea aerului 

asupra sanatatii populatiei ar fi aceea de mutare a depozitului si circuitelor de benzi de 

carbune la o distanta fata de casele de locuit in asa fel incat pulberile de carbune ce se 

formeaza sa nu ajunga in gospodariile locuitorilor.

 Singura masura de reducere a impactului activitatii miniere asupra solului este acea de 

descopertare, transport si depozitare a acestuia intr-un depozit special amenajat in acest 

scop si care mai tarziu sa fie depozitat pe haldele de steril infertile.

 Pentru refacerea biodiversitatii arboricole cea mai importanta masura este aceea de a se 

planta pe suprafata haldelor de steril, speciile de arbori care urmeaza a fi taiati (fag, 

gorun, carpen, paltin, artar?? si stejar) si  renuntarea la plantarea unei singure specii de 

arbori (salcam).

  Pentru a stabili calitatea solului era necesar sa se introduca in RIM, obligativitatea 

titularului de proiect de a efectua studii agrochimice inainte de defrisare cat si dupa ce se 

vor stabiliza haldele de steril. Monitorizarea doar a indicatorului pH nu este relevanta in 

stabilirea pretabilitatii tipului de cultura agricolo in situatia in care se decide redarea 

terenurilor in circuitul agricol sau a speciilor de arbori, in situatia in care se decide 

redarea in circuitul silvic a haldelor de steril.



 La pagina 272 din RIM se face referire la monitorizarea nivelului de zgomot si 

compararea valorilor rezultate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii 536/1997. 

Doresc sa fac mentiunea ca acest ordin a fost abrogat inca din anul 2014 de Ordinul 

Ministerului Sanatatii  119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 

publica privind mediul de viata a populatiei. Fata de prevederile Ordinului 536/1997 care 

a fost abrogat, Ordinul 119/2014 stabileste un alt interval orar pentru monitorizare in 

perioada de zi si de noapte, cat si alte valori maxime admise pentru nivelul de zgomot.

 Desi s-a prezentat in cuprinsul RIM posibilitatea autoaprinderii carbunelui in strat cat si 

in depozit, la capitolul monitorizare nu se specifica nicio metoda de monitorizare a 

concentratiilor de gaze (CO, CO2, SO2, NOx) ce ar rezulta in urma autoaprinderii 

lignitului.

 Nu se specifica nicio metoda de monitorizare a pulberilor in suspensie, pulberi care se 

degaja in cantitati foarte mari in timpul transportului si depozitarii carbunelui si care vor 

genera un impact negativ major asupra sanatatii umane.

 Avand in vedere faptul ca apele extrase din zacamant cat si cele pluviale, antreneaza mari 

cantitati de materii totale in suspensie, in capitolul monitorizare din RIM (pag. 272) se 

impune doar obligativitatea indicatorilor chimici ai apei si nu si cei fizici, cum este cazul 

materiilor totale in suspensie.

 Referitor la monitorizarea biologica, nu se face nicio referire la fauna ce ar urma sa 

paraseasca amplasamentul perimetrului de exploatat cat si cea care ar putea sa se 

stabileasca dupa ce terenurile vor fi ecologizate.

 Nu se face nicio referire la obligativitatea urmaririi modului in care lucrarile miniere vor 

putea degrada casele si terenurile locuitorilor aflate in apropierea perimetrului de 

exploatare. Mentionez faptul ca pe rolul Judecatoriei Motru si a Judecatoriei Targu Jiu au 

fost/sunt judecate numeroase litigii ce au ca obiect evaluarea si plata pagubelor materiale 

pe care exploatarile miniere le-au generat locuitorilor din apropierea perimetrelor de 

exploatare.

 Nu se face nicio referire la obligativitatea monitorizarii nivelului de apa in fantanile 

locuitorilor si a calitatii acesteia, desi in RIM se face referire la faptul ca exista 

posibilitatea ca nivelul apei freatice sa fie afectat pe o raza de aproximativ 10 km in jurul 

perimetrelor de exploatare.


