Anexa nr.3
TABEL COMPARATIV A FORMELOR DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI
COREPUNZĂTOARE ALTERNATIVEI ZERO ȘI A IMPLEMENTĂRII
PUZ – CARIERA GIPS SAT DUMBRAVA, COMUNA CĂPUȘU ARE,
JUDEȚUL CLUJ

Factor/aspect de
mediu
Calitatea
cantitatea apei

Alternativa O

și Condiţiile actuale
vor persista pe termen
lung:

Calitatea aerului

Zgomot și vibrații

Sol/utilizarea
terenului

Opțiuni

Condiţiile actuale
persistă pe termen lung:
aer de bună calitate cu
anumite
influenţe
determinate de încălzirea
rezidenţială
şi
de
antrenarea
particulelor
de pe
suprafeţele perturbate
Condiţiile actuale se vor
menţine pe termen lung,
adică specifice zone
rurale

Menţinerea pe termen
lung a condiţiilor actuale
a terenurilor (erodarea
de suprafata coroborat cu
pasunatul intensiv va
conduce la deteriorarea
terenului
asociat
proiectului.)

Comentarii

Implementarea
proiectului
În procesul tehnologic de exploatare a gipsului nu
se va utiliza apă .
Lucrările de exploatare se
vor
situa
deasupra
nivelului
hidrostatic.
Apele
meteorice colectate de pe
suprafaţa carierei vor fi
trecute
înainte
de
deversarea acestora în
emisar prin filtre de piatră
concasată şi printr-un
separator
de
produse
petroliere.
Impactul negativ asupra
Sursele noi de
calităţii aerului generat de poluare a aerului ce
activitatea
minieră
vor fi utilizate în
propusă va fi menţinut
asociate cu alte
semnificativ sub limitele
activitati
pentru
protecţia
economice vor fi
receptorilor sensibili
strict controlate prin
măsuri tehnice şi de
management.
Impactul
generat
de
zgomotul şi vibraţiile
aferente
activităţilor
miniere propuse va fi
menţinut sub limitele
pentru protecţia
receptorilor sensibili
Impact pe termen mediu Reabilitarea
si lung prin
amplasamentelor cu
ocuparea terenului cu sol fertil şi cu
lucrările de exploatare
vegetaţie in faza de
închidere
a
activității miniere.
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Factor/aspect
mediu

de

Peisaj

Biodiversitatea

Aspecte socio
economice

Patrimoniul
cultural

Opțiuni
Implementarea
proiectului
Condiţiile actuale se vor Implementarea proiectului
menţine pe termen lung nu va cauza deteriorări
pentru
zona
de fizice în ciuda faptului că
dezvoltare
industrială structura peisajului in situ
(alternează
ecosisteme se va modifica.Terenurile
de
pajiste
si învecinate
vor
suferi
agroecosisteme iar local schimări
indirecte
,
terenuri
nesemnficative, în special
erodate/degradate)
din punct de vedere al
biocomponentelor
mediului fizic dar peisajul
isi
va
mentine
susteinabilitatea
funcțională.Principalul
impact asupra peisajului
va avea loc la scară locală
(in
situ)
afectând
percepția
vizuală
și
estetică doar în imediata
vecinătate.
Condiţiile actuale vor
Modificarea
suprafeţelor
prevala pe termen lung biotipului
de
pe
(degradarea
mediului amplasament şi a modului
natural
datorită de utilizare a terenului
exploatării abuzive a
fondului forestier și a
pășunatului intensiv).

Comentarii

Alternativa O

-

Slaba dezvoltare a
activităţilor non-agricole
generează dependenţa
populaţiei de agricultura de
subzistenţă.
Venituri scăzute ale
cetățenilor comunei

Slaba întreţinere a
monumentelor istorice
poate duce la dispariţia
acestora
Insuficienţa fondurilor
pentru resturarea
elementelor de patrimoniu
cultural

Investiţii locale
semnificative, crearea
locurilor de muncă,
determinând
îmbunătăţirea condiţiilor
socio-economice pe
termen lung
Creşterea încrederii pentru
alte investiţii în zonă.
Investiţia nu afectează valori
ale patrimoniului cultural

Activităţile miniere
vor avea un impact
negativ în etapele de
construcţie şi de
operare, situaţie
care se va remedia
după
încetarea
activităţilor.
Implementarea
proiectului minier va
aduce
avantaje
socio-economice
semnificative,durabil
e.

-
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Factor/aspect
mediu
Infrastructura
rutieră

Impact
transfrontalieră

de

Opțiuni
Implementarea
proiectului
Comuna dispune de o Îmbunătăţirea şi
rețea de drumuri ce modernizarea
măsoară 68 km. Situaţia infrastructurii existente
actuală se va menţine pe
termen
lung:
infrastructură
necorespunzătoare
în
special din punct de
vedere tehnic (starea
precară a drumurilor
comunale și a ulițelor,
degradarea
infrastructurii cauzate de
calamități naturale).
Existența programelor de
finanțare
privind
dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
rutiere,
favorizând
menţinerea
investitorilor actuali, dar
şi atragerea de noi
investitori .
Nu este cazul
Nu este cazul

Comentarii

Alternativa O

Accesul in zona
aferenta proiectului
va
presupune
extinderea
si
modernizarea retelei
de drumuri existente
prin
grija
beneficiarului.
Astfel
obiectivul
investitional
presupune
extinderea
infrastructurii rutiere
existente cu cca.
1,3km
de
drum
industrial.
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