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A. Introducere

Situl Jidovina, unde se preconizează deschiderea carierei de dacit a firmei SC. Kemna 
Materiale de Construcţii SRL, face parte integrantă din  situl Natura 2000 ROSCI0253 Trascău 
(menţionat greşit în repetate rânduri în studiul de impact ca ROSCI0254) şi din situl Natura 2000 
ROSPA0088 Munţii  Trascăului  (menţionat  greşit  în  repetate  rânduri  în  studiul  de impact  ca 
ROSPA0087), în care actele normative aplicabile1 interzic strict desfăşurarea activităţilor care pot 
să  aibă  un impact  advers  asupra  integrităţii  habitatului  precum şi  asupra  speciilor  de interes 
comunitar. Activităţile de exploatare în carieră a materialelor de construcţii fac parte dintre cele 
cu impactul cel mai distrugător şi mai persistent în timp asupra speciilor de plante şi animale rare 
care au fost semnalate în zonă: păsări (acvila regală,  Aquila chrysaetos; acvila ţipătoare mică, 
Aquila  pomarina;  bufniţa  mare,  Bubo  bubo;  ciocănitoarea  neagră  Dryocopus  martius şi 
ciocănitoarea verzuie  Picus canus; sfrânciocul roşiatic,  Lanius collurio şi sfrânciocul cu frunte 
neagră  Lanius  minor;  şoimul  de  iarnă  Falco  columbarius),  câteva  specii  de  lilieci  a  căror 
conservare  este  vitală  (Miniopteurs  schreibersi,  Myotis  myotis,  Rhinolophus  euryale, 
Rhinolophus ferrumequinum,  Rhinolophus hipposideros), precum şi râsul (Lynx lynx), care abia 
figurează în inventarul realizat de USI (pp. 78, 72-84). Mai trebuie menţionate şi câteva specii de 

1 Terenurile incluse in situri Natura 2000 sunt supuse unor interdictii de construire, potrivit Ordinului Ministerial nr. 
1964/2007, art. 1 şi potrivit Ordonantei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 57/2007 art.22, în special punctul 4, 5, 6; 
art. 28,  pct. 1 şi 5 şi anexa 1, lit.i).
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fluturi  şi  cosaşi  foarte  rare  la  scara  întregii  ţări.  Aceste  specii  de animale  împart  un  habitat 
complex,  compus  din  păduri  de  fag  de  tip  Luzulo  fagetum şi  din  păduri  dacice  de  fag,  cu 
numeroşi copaci seculari,  din pajişti şi păşuni alpine,  liziere de pădure, grohotişuri dacitice şi 
calcaroase, a cărui distrugere prin activităţi industriale ar reprezenta o catastrofă fără precedent.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (numit în continuare raportul 
EIM) realizat  de  Unitatea  de  Suport  pentru  Integrare  (USI)  ni  se  pare  redactat  în  grabă,  cu 
numeroase greşeli tehnice şi de exprimare, cu neclarităţi şi ambiguităţi, şi – mai ales – construit 
în mod tendenţios şi punând pe primul plan nu protecţia mediului într-o zonă fragilă, ci interesele 
economice  ale  firmei  care  l-a  comandat.  Datele  tehnice  folosite  de  USI  sunt  manipulate  în 
asemenea mod încât să reiasă că impactul asupra mediului al carierei Jidovina va fi scăzut, dacă 
nu chiar inexistent. În acest scop, se trunchiază cu bună ştiinţă faptul că impactul antropic asupra 
părţilor  din hotarul  comunei  Ocoliş,  incluse  în  reţeaua  Natura  2000,  este  redus  şi  că  mediul 
înconjurător are în zonă o calitate şi un echilibru deosebite, care trebuie – în opinia noastră – 
prezervate cu orice preţ pentru viitor.

Obstacolele de natură juridică ale realizării unui asemenea proiect într-un sit Natura 2000, 
documentaţia incompletă care sta la baza evaluării de mediu desfăşurate în prezent, viciile din 
prezenta  procedură  precum şi  lipsurile  şi  incoerenţele  Raportului  EIM,  aşa  cum vor  fi  toate 
acestea  prezentate  în  detaliu  în  cele  ce  urmează  ne  îndreptăţesc  să  solicităm  Agenţiei  de 
Protecţie  a  Mediului  Alba  (APM  Alba)  sa  respingă  cererea  SC  Kemna  Materiale  de 
Construcţii SRL pentru un acord de mediu privind proiectul „Deschidere carieră pentru 
exploatare piatră în localitatea Ocoliş”.

B. Probleme juridice ale realizării proiectului de exploatare în perimetrul siturilor Natura 
2000 Munţii Trascăului si Trascău

B. 1. Potrivit Articolului 6, paragraf 3 al Directivei Europene Habitate 92/43, proiectele ca cel 
propus sunt supuse „unei  evaluări adecvate a incidentelor sale asupra sitului, ţinând seama de 
obiectivele de conservare a sitului”. Acelaşi paragraf 3 impune autorităţilor naţionale competente 
să aprobe astfel  de proiecte  numai  după stabilirea  faptului  că  proiectul  nu va afecta  adevers 
integritatea sitului in discuţie.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie (CJEC, 7 septembrie 2004, C-127/02, 
„Wadden Sea”), „acest fapt este pe deplin stabilit atunci cand nu rămâne niciun dubiu realist din 
punct de vedere ştiintific privind absenţa acestor efecte”.

În cazul siturilor Natura 2000 în discuţie, acest dubiu este pe deplin înlăturat prin aceea că 
exploatarea  la  suprafaţă  a  zăcământului  de  dacit  implică  dispariţia  ireversibilă  a  masivului 
Jidovina, vibraţii, emisii de gaze, zgomot, praf dens si defrişări la scară largă, astfel proiectul va 
distruge parţial situl şi va perturba speciile protejate.

Potrivit articolului 6, paragraful 4 al Directivei, aprobările pentru aceste proiecte ar trebui 
acordate numai din considerente imperative pentru un interes public major, când nu există nicio 
soluţie  alternativă  şi  cu  impunerea  unor  măsuri  compensatorii  necesare  pentru  menţinerea 
coerenţei globale a reţelei Natura 2000 per ansamblu. În aceste cazuri este necesar punctul de 
vedere al  Comisiei  Europene.  Cum propunerea de proiect  este o investiţie privată,  pe termen 
mediu, şi care ar aduce un maxim de 20 de locuri de muncă, nu se pot invoca motive imperative 
de interes major. 

Un caz recent  judecat  de Curtea  Europeana de Justiţie  printr-o procedură  de urgenţă, 
iniţiată de Comisia Europeană împotriva Poloniei, demonstrează urgenţa şi importanţa protejării 
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siturilor incluse în reţeaua Natura 2000. Printr-un ordin al Preşedintelui Curţii (18 aprilie 2007, 
C-193/07) s-a decis  ca autorităţile  poloneze nu pot construi  o şosea de centură în perimetrul 
sitului Natura 2000 Valea Rospuda deoarece ar duce la distrugerea sa parţială.

B. 2. Lipsa reglementărilor care să încadreze cele două situri NATURA 2000 în planurile de 
urbanism ale Comunei şi lipsa unui plan de urbanism specific pentru cariera propusă.

Conform Ordinului nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală  protejată  a siturilor de importanţă  comunitară,  ca parte integrantă  a reţelei  ecologice 
europene Natura 2000 în România, autorităţile administraţiei publice locale aveau obligaţia să 
prevadă  încadrarea  sitului  de  importanţă  comunitară  în  planurile  de  urbanism ale  localităţii. 
Certificatul de urbanism eliberat ar fi trebuit să facă corelarea cu aceste cerinţe urbanistice ale 
zonei, cu respectarea Art. 28 (3) al Ordinului nr. 1430 din 26-08-2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Conform procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri şi programe 
– cea prevazută în Hotărârea de Guvern  1076/2004 şi conform Manualului SEA aprobat prin 
Ordinul MMGA 117/2006, din punct de vedere cronologic, mai întâi trebuie efectuată evaluarea 
de mediu pentru un plan sau program şi apoi se realizează evaluarea de mediu pentru un proiect.

Conform prevederilor Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 350/2001, Art. 
32. – În cazul  în  care  prin  documentaţia  înaintată  se  solicită  o  derogare  de  la  prevederile  
documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se  
poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se  
demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii  
de  urbanism  –  Plan  urbanistic  zonal  sau  Plan  urbanistic  de  detaliu  –  se  poate  întocmi  
documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. Aşadar documentaţia pentru 
obţinerea  acordului  de  mediu  (care  face  parte  din  documentaţia  tehnică  pentru  obţinerea 
autorizaţiei de construire) se poate întocmi numai dupa aprobarea noii documentaţii de urbanism. 

În cuprinsul raportului SIM al proiectului se arată în repetate rânduri că reglementările 
urbanistice pentru zonă s-au facut prin Certificatul de urbanism eliberat de Consiliul Judeţean 
Alba.  Aceasta  denotă  o  necunoaştere/ignorare  a  prevederilor  legale  privind  amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, conform cărora aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi 
de  urbanism aprobate  se  asigură  prin  eliberarea  certificatului  de  urbanism (Art.  28  al  Legii 
350/2001). 

C. Comentarii privind evaluarea impactului asupra mediului pentru exploatarea de dacit 
propusă de SC Kemna Materiale de Construcţii SRL în localitatea Ocoliş

C.  1. Privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului (numită în continuare 
procedura EIM) aflată în desfăşurare la APM Alba

Potrivit informaţiilor publicate pe pagina web a APM Alba, cronologia procedurii EIM 
Ocoliş este urmatoarea: 
-  12.03.09: Kemna depune solicitarea pentru un acord de mediu.  APM Alba anunţă faptul că 
oamenii pot obţine informaţii privind potenţialul impact asupra mediului la sediul APM Alba. 
(Nu se indică şi un termen limită până la care publicul poate depune comentarii/propuneri). 
-  12.05.2009:  APM  Alba  comunică  titularului  de  proiect  îndrumarul  privind  definirea 
domeniului.  Aceasta marchează sfârşitul etapei de definire a domeniului din cadrul procedurii 
respective. Pe pagina web a APM Alba nu se găseşte niciun anunţ privind demararea etapei de 
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definire  a  domeniului  şi  nu  s-a  realizat  niciun  demers  de  consultare  a  publicului  în  această 
perioadă. Nu s-a realizat niciun anunţ privind posibilităţile de participare a publicului în etapa de 
definire a domeniului a acestei proceduri. 

C. 2. Privind conţinutul raportului EIM:

– Observaţii generale despre carenţele majore ale raportului EIM – 

Lipsa hărţilor detaliate
Raportul EIM nu conţine nicio hartă a proiectului. Este foarte dificil de explicat şi evaluat 

impactul  unui  proiect  care  nu este  reprezentat  grafic.  Din studiul  de impact  asupra mediului 
lipsesc hărţile detaliate, care să arate cu claritate: perimetrul carierei şi amplasamentul său în situl 
Natura  2000,  traseul  drumului  de  legătură  între  perimetrul  de  exploatare  şi  DN  75  Turda-
Câmpeni  (ştiut  fiind  faptul  că  construirea  unui  drum este  un  factor  major  de  impact  asupra 
mediului;  la  p.  10 se precizează  că accesul  la carieră  se va face pe un drum de hotar  ce  se 
desprinde din drumul judeţea DJ 750 G, care traversează localitatea Ocoliş!), plasarea staţiei de 
concasare-sortare în cadrul sitului Natura 2000 (ştiut fiind că zgomotul permanent întreţinut de 
această  staţie  este  un  factor  perturbator  pentru  toate  speciile  de  animale  prezente  în  zonă, 
sălbatice şi domestice), situarea perimetrului de exploatare în raport cu locuinţele din satul Ocoliş 
şi aşa mai departe. Nu există, de asemenea, nicio hartă care să precizeze amplasamentul locului 
unde se va depozita „surplusul de material  steril”,  despre care se spune doar că este „o râpă 
(martor torenţial) situată în zona estică a perimetrului” (p. 12). Datele geografice sunt imprecise, 
vagi, ceea ce îngreunează aprecierea corectă a efectelor pe care eventuala deschidere a carierei 
Jidovina le va avea asupra sitului Natura 2000 în ansamblul său.

De asemenea,  harta impactului propusă la p. 21 este la scară insuficientă,  nu prezintă 
destulă  claritate  şi  este  cu  mult  prea  „sumară”  pentru  un  studiu  căruia  i  se  cere  precizie, 
lizibilitate, transparenţă şi spirit ştiinţific. 

Potrivit Anexei 1 a Ordinului nr. 863/2002, următoarele informaţii sunt necesare încă din 
etapa de încadrare a procedurii EIM: 
A. Caracteristicile proiectului                                                  
• Un rezumat al proiectului
•  Desene reprezentând graniţele  proiectului  inclusiv  orice  teren solicitat   pentru  a fi  folosit  
temporar în timpul construcţiilor (planuri de situaţie şi amplasamente)  
• Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) atât  
de detaliat cât e posibil                                      
• Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.                       
• Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,  exploatare, refacere şi  
folosire ulterioară, unde este cazul.           
• Justificarea necesităţii proiectului   
B. Localizarea proiectului                                                       
Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale  
mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:                                                  
Folosinţele  actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente  
acestuia;  
Politici de zonare şi de folosire a terenului;
Arealele sensibile;                                                       
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Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare
Raportul EIM pentru proiectul în discuţie nu conţine niciuna dintre aceste informaţii!

Lipsa studiilor privind condiţiile de bază ale factorilor de mediu
O  omisiune  gravă  a  raportului  EIM  este  aceea  că  nu  conţine  niciun  studiu  privind 

condiţiile  de bază ale  tuturor factorilor  de mediu sau al  obiectivelor  de interes cultural  şi  de 
patrimoniu (sol, formaţiuni geologice, surse de apă, faună şi floră, populaţie, monumente istorice 
etc.). Este imposibil de evaluat impactul unui proiect în absenţa studiilor privind condiţiile de 
bază.  Condiţiile  de  bază  ale  factorilor  de  mediu  şi  patrimoniu  ar  trebui  evaluate  atât  de 
amplasamentul proiectului cât şi în zona din vecinătatea amplasamentului care ar putea fi afectată 
(de exemplu:  drumuri,  monumente  istorice,  rezervaţii  naturale  etc).  În  raportul  EIM se arată 
numai într-o scurtă secţiune intitulată „valorile naturale, istorice, culturale şi arheologice” că pe 
amplasamentul  studiat  nu  există  asemenea  valori.  Cu  toate  acestea,  ar  fi  trebuit  descrise 
obiectivele din vecinătatea amplasamentului, adică cele situate în localitate, la o distanţă mică 
faţă de cariera propusă.

Lipsa studiilor privind condiţiile de bază înseamnă că orice afirmaţie făcută în raport în 
privinţa impactului  este lipsită de o bază ştiinţifică.  Lipsa studiilor privind condiţiile de bază 
înseamnă de asemenea că nu se poate evalua dacă măsurile de monitorizare şi re-ecologizare vor 
aduce amplasamentul  la starea sa iniţială.  Pur şi simplu datorită  faptului  că raportul  EIM nu 
descrie starea iniţială a amplasamentului, se deschide drum unei exploatări sălbatice, rapide şi 
iraţionale a resurselor naturale dintr-o zonă protejată.

Raportul  EIM nu descrie  impactul  proiectului  asupra factorilor  de mediu precum apa, 
solul, fauna şi flora pe termen lung, având în vedere că durata medie de viaţă a exploatării este 
estimată la 30 de ani. O asemenea durată de viaţă presupune degradarea tuturor surselor de apă şi 
perturbarea ireversibilă a speciilor de faună şi floră. Acest subiect nu este deloc abordat. 

Raportul  EIM  nu  conţine  informaţii  privind  acordurile,  avizele  şi  autorizaţiile  care 
urmează  sau  au  fost  eliberate  de  alte  instituţii  (avizul  Ministerului  Culturii,  avizele  privind 
gospodărirea apelor, scoaterea terenului din circuitul silvic si agricol, avizul Academiei Române, 
etc.)  Potrivit  Tabelului  nr.  1 al  Anexei  1 a  Ordinului  nr.  863/2002, informaţiile  privind  Alte  
autorizaţii cerute şi emise pentru proiect ar fi trebuit să existe încă din etapa de încadrare.

Studiul  nu  este  deloc  specific  în  privinţa  perioadei  exacte  de  exploatare  propuse  de 
titularul de proiect SC Kemna. Se face referire în numeroase rânduri la o perioadă de 25-50 de 
ani (care în sine este foarte vagă), dar care uneori este numită durata proiectului,  alteori  este 
numită „perioada de epuizare a rezervelor geologice”.

– Comentarii specifice privind informaţiile contradictorii, tendenţioase şi greşite cuprinse 
în raportul EIM –

Secţiunea „Etapa de defrişare”
Nu conţine: un inventar al speciilor de arbori; detalii privind câţi metri cubi de lemn se 

vor defrişa în total şi ce fel de arbori vor fi tăiaţi; impactul emisiilor de dioxid de carbon cauzate 
de defrişare sau o estimare a valorii  rezervei  de carbon ce se pierde prin defrişare;  impactul 
zgomotului  cauzat  de  defrişări;  impactul  potenţial  cauzat  de  defrişări,  de  exemplu  cel  al 
alunecărilor de teren datorate ploilor puternice, cu atât mai mult cu cât este extrem de cunoscut de 
oamenii din sat şi este şi menţionat la pagina 92 a studiului ca terenul este foarte instabil. 
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Statia de concasare-sortare
Raportul  EIM nu arată unde va fi  amplasată  această  staţie,  care  va fi  impactul  ei,  ce 

cantitate de material va fi concasată şi sortată pe lună şi pe an. Nu se menţionează de asemenea 
care va fi impactul asupra localităţii şi mediului al activităţii de transport de la şi înspre aceste 
staţii de sortare. 

Transport
Raportul EIM arata că DN 75 va fi principalul drum pe care proiectul îl va folosi pentru 

transportul materialului din carieră. Acesta este un drum îngust, sinuos şi este deja foarte intens 
folosit  pentru  mai  multe  balastiere  situate  de-a  lungul  Văii  Arieşului.  În  cadrul  exploatării 
preconizate, se  vor  folosi  autobuze  pentru  transportul  muncitorilor,  utilaje  specifice  pentru 
transportul apei, al motorinei (19200 litri pe an). Raportul EIM nu descrie impactul acestui trafic 
crescut pe un drum deja foarte aglomerat şi nu arată riscurile generate de transport într-un capitol 
aparte privind riscurile. 

Explozibili şi exploatarea în carieră

Raportul EIM nu descrie deloc procesul efectiv de exploatare. Nu arata ce explozibili se 
vor folosi, cate explozii pe zi se vor realize si ce tip de explozibili se vor folosi. 

Comunitatea (p. 20)
Raportul EIM nu descrie condiţiile de bază din localitatea Ocoliş aflată la numai 500-800 

metri de amplasament şi nu detaliază impactul proiectului asupra comunităţii. Faptul că proiectul 
va aduce 20 de locuri de muncă nu este o descriere a impactului proiectului asupra comunităţii. 
Impactul  asupra unei  comunităţi  se  descrie  apelându-se la  noţiuni  cum ar  fi  impactul  asupra 
surselor de apă, impactul prafului generat de exploatare, de activitatea de transport etc. Impactul 
asupra comunităţii  ar  trebui  descris  în  diferitele  etape  de  implementare  a  proiectului:  lucrări 
pregătitoare, defrişări, exploatare şi închidere.

Apa
Raportul EIM conţine referiri contradictorii referitoare la apă. La pagina 19 se arată că 

proiectul nu va afecta nicio sursă de apă căci acestea nu există; la pagina 53 se arata însă că apa 
pentru angajaţi va fi luată din surse locale, mai precis 15600 litri/an. Raportul nu arată care este 
impactul acestei folosinţe de apă de-a lungul unei perioade prelungite de 25-30 de ani. 

Flora si Fauna
La pagina 72 se arată că s-a facut un studiu privind păsările. Nu se precizează când s-a 

realizat acest studiu – aspect important datorită factorului migraţiei. Nu se arată de asemenea cum 
s-a întreprins acest studiu, în ce parametri, de-a lungul cărei perioade. 

La  pagina  78  se  menţionează  speciile  prezente  în  zonă  Lynx  lynx,  Triturus  vulgaris  
ampelensis,  Triturus cristatus,  Bombina variegate, dar discuţia se şi încheie aici privind aceste 
specii. Nu există niciun studiu privind amfibienii, insectele sau alte animale cum ar fi fluturii, 
liliecii etc. Nu există niciun studiu şi deci nicio evaluare a impactului proiectului asupra faunei, 
cu atât mai relevant datorită defrişărilor, amenajării accesului la carieră etc. 
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Comentarii  cum  ar  fi  „Literatura  de  specialitate  şi  experienţa  formată  în  jurul  
implementării unor proiecte similare, a demonstrat că impactul asupra faunei de nevertebrate  
ramâne nesemnificativ.” (p. 80) sunt părtinitoare şi neprofesioniste. 

Geologie
Raportul EIM nu arată condiţiile geologice de bază (structura şi densitatea rocii vulcanice, 

prezenţa altor tipuri de rocă pe amplasament, straturile geologice, riscurile de alunecări de teren) 
şi nici felul în care proiectul va modifica aceste condiţii geologice. Acest aspect este important 
deoarece în funcţie de condiţiile geologice de bază şi tipului de material geologic care va fi extras 
se poate evalua mai bine impactul asupra faunei şi florei care depind de formaţiunea geologică 
specifică zonei (alternanţă de grohotişuri dacitice şi calcaroase). 

Alternative
Dată  fiind  lipsa  studiilor  condiţiilor  de  bază,  multe  dintre  discuţiile  pe  marginea 

alternativelor sunt irelevante. Alternativa 0 este aşadar extrem de superficial tratată.
În  studiu  se  arată:  „B.  Alternativa  alte  industrii:  agricultura,  turismul,  silvicultura  şi 

prelucrarea  lemnului,  culesul  florei  în  scopuri  farmaceutice;  deşi  există  un oarecare  potenţial 
pentru aceste activităţi, ele nu pot susţine economic regiunea şi o dezvoltare reală care să permită 
acumularea de fonduri care să fie investite în protecţia mediului. Printre dificultăţile cu care se 
confruntă dezvoltarea economică a zonei, se enumeră demografia, infrastructura rutieră, lipsa de 
calificare  profesională  a  populaţiei   precum şi  aspecte  financiare  sau  de  mediu.  Proiectul  ar 
rezolva cel puţin parţial aceste aspecte locale, prin creşterea şi diversificarea ofertei de muncă.” 
(p. 98).

Având în vedere că lipsesc studiile privind condiţiile  de bază ale comunităţii  afectate, 
comentarii de genul „aceste activităţi nu pot susţine economic zona” sunt lipsite de orice baza. 20 
de locuri de muncă nu vor schimba situaţia economică a unei comune. 

Se  arată  de  asemenea  că  proiectul  reprezintă  „o  dezvoltare  reală  care  să  permită 
acumularea de fonduri care să fie investite în protecţia mediului.” Proiectul în discuţie nu are 
nicio legatura cu protecţia mediului şi deci investiţiile în protecţia mediului sunt irelevante. De 
asemenea, 30 de zile acordate reecologizării şi 12-36 luni pentru monitorizare post-închidere nu 
înseamnă o investiţie în protecţia mediului. 

Mai  mult  decat  atât,  având în  vedere că titularul  de proiect  a  început  deja  lucrări  de 
construire  drumuri  de  acces,  alternativa  0  la  momentul  realizării  evaluării  impactului  asupra 
mediului nu mai este prezentă. 

Garda  de  Mediu  Alba  ar  trebui  aşadar  să  sancţioneze  titularul  de  proiect  pentru 
desfăşurarea  acestor  lucrări,  cu  impunerea  obligaţiei  desfiinţării  lor  şi  a  aducerii  terenului  la 
starea iniţială,  iar APM Alba ar trebui să returneze titularului de proiect  documentaţia pentru 
obţinerea acordului de mediu. 

Analiza impactului (p. 98)
Toate concluziile prezentate în acest capitol sunt fie în contradicţie cu alte secţiuni ale 

raportului EIM, fie nu au nicio baza ştiinţifică. 
Un exemplu  în acest sens este următorul: „Factorul de mediu aer nu va fi afectat decât 

foarte  limitat  în  perioada de construcţie,  prin  mobilizarea  unui număr  însemnat  de utilaje  ce 
urmează a fi folosite pentru decopertare. Impactul asupra factorului de mediu aer ramâne limitat 
pe perioada exploatării ca urmare a măsurilor de diminuare la care se va face apel.” Folosirea a 
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5400 kg de explozibili  pe an şi praful generat  de exploatarea rocilor precum şi  de trasportul 
materialului din carieră nu este în realitate deloc limitat. 

Un alt exemplu în acest sens: „Realizarea investiţiei va creşte oferta locală de locuri de 
muncă. În consecinţă, valoarea indicelui de calitate Ic AS. UM. se apreciază ca fiind egala cu 0, 
întrucât  realizarea  obiectivului  va avea efecte  pozitive  asupra factorului  de mediu  AŞEZĂRI 
UMANE.” Crearea a 20 de locuri  de muncă,  comparată  cu impactul  asupra populaţiei  direct 
afectate prin activitatea industrială preconizată nu este nici pe departe un factor pozitiv. 

• Impactul asupra faunei si florei
Raportul  EIM  defineşte  constant  prezenţa  speciilor  de  animale  protejate  în  siturile 

ROSCI0253 Trascău şi ROSPA0088 Munţii Trascăului ca fiind doar „probabilă”, nu certă (p. 
90). De asemenea, se dă ca fiind mai „certă” doar prezenţa în zonă a speciilor mai răspândite: cu 
cât o specie de animale sau plante este mai rară, cu atât autorul raportului EIM are tendinţa de a-i 
nega prezenţa în zonă, ca să se poată spune că nu e nevoie de un regim special de conservare şi 
protecţie pentru acele plante sau animale. Din păcate, raportul EIM s-a făcut fără o deplasare 
sistematică pe teren a reprezentanţilor USI, în cadrul căreia ar fi putut să observe constant şi cu 
rezultate relevante flora şi fauna de pe Jidovina. 

Afirmaţiile din raportul EIM nu se bazează pe nici o cercetare serioasă şi de durată. Se 
arată că „Perimetrul ce face obiectul proiectului propus se regăseşte într-o zonă lipsită de interes 
major din punct de vedere al biodiversităţii...”  (p. 38). Aceasta afirmatie este în mod evident 
contrazisă  de  însuşi  faptul  că  73  %  din  teritoriul  administrativ  al  comunei  Ocoliş  (adică 
aproximativ 6200 ha) au fost incluse în reţeaua Natura 2000, ştiut fiind faptul că în cazul altor 
comune s-au inclus şi suprafeţe de 1 %. Dimpotrivă, zona în cauză este una de interes capital din 
punct de vedere al biodiversităţii, aşa cum o demonstrează numeroase studii ale unor savanţi din 
ţară  şi  străinătate:  Mircea Buza,  Levente  Dimen, Grigor Pop, David Turnock,  Ioan Abrudan, 
Vasile Surd şi Laszlo Rákosy.

• Impactul asupra apelor
Din  raportul EIM lipseşte o analiză detaliată a impactului pe care cariera Jidovina îl va 

avea  asupra  apelor.  Din  zona  de  implementare  a  proiectului  izvorăşte  pârâul  Brădăţel,  care 
străbate o bună parte a hotarului satului Ocoliş şi se varsă în pârâul Crăca, curs de apă important 
al satului (pe direcţia V-E). Faptul că studiul EIM s-a realizat fără o deplasare pe teren devine 
încă şi mai evident văzând afirmaţia  de la p.  19: „lipsa cursurilor  de apă din amplasamentul 
studiat face ca impactul să rămână extrem de redus” (date false, care nu corespund cu realitatea 
de la faţa locului!, vezi şi pp. 41, 52).

Pânza freatică,  de asemenea,  este bogată  şi nu s-a făcut  o estimare corespunzătoare a 
impactului pe care cariera îl  va avea asupra ei (p. 57): „Prezenţa apelor freatice rămâne doar 
prezumtivă, ţinând cont de amplasamentul carierei (culmea versantului stâng al văii Arieşului), 
respectiv geologia acestuia (rocă granitică: dacit, impermeabilă). Argumente în acest sens rezidă 
şi din faptul că din zona întregului masiv studiat lipsesc izvoarele, astfel curgerea apelor pluviale 
rămâne una de tip superficial,  limitată la curgerile de suprafaţă (rapide), respectiv la cele din 
volumul solului (curgeri capilare).” Or, datele acestea sunt false: pe masivul Jidovina există mai 
multe izvoare, ba chiar pe „culmea vesantului stâng” se găsea o fântână cu cumpănă din care 
multă vreme localnicii au scos apă. Fântâna în cauză, dacă ar fi curăţită, ar putea fi utilizată şi 
astăzi. Raportul EIM ar fi trebuit sa conţină o evaluare adecvată a apelor freatice şi a impactului 
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carierei Jidovina asupra acestora, fapt cu atât mai relevant cu cât locuitorii de la baza masivului 
Jidovina se alimentează cu apă din fântâni proprii, care pot fi influenţate de cariera de dacit!

De asemenea, raportul EIM nu discută în detaliu managementul apelor pluviale în cazul 
unor ploi torenţiale, din ce în ce mai frecvente din cauza schimbărilor climatice globale (pp. 52-
58). Utilizarea polderelor (polder filtrant şi polder deznisipator) ni se pare că este ineficientă şi 
insuficientă, dar mai ales că are un impact major asupra mediului şi peisajului. 

• Impact peisagistic
Referitor la acest tip de impact,  raportul  EIM arata numai la p. 94 că proiectul se va 

implementa „pe versantul opus văii Arieşului”, deci că impactul peisagistic va fi scăzut, dat fiind 
că instalaţiile industriale nu vor putea fi văzute de pe DN 75 Turda-Câmpeni.  Ceea ce nu se 
precizează însă este că versantul respectiv este foarte vizibil din satul Ocoliş, deci că impactul 
peisagistic – din acest punct de vedere – va fi uriaş.

Evaluarea incorectă şi contradictorie a surselor posibile de poluare
Raportul EIM tratează superficial  surse complexe de poluare (tabelul  de la p.  17 este 

neserios şi neconvingător):
• Poluarea fonică. Doar în două locuri se vorbeşte despre un prag de poluare fonică 

de 50 dB (pp. 16, 66), „încadrându-se în limitele admise pentru localităţi”. Nu se specifică însă ce 
prag de zgomot vor atinge autobasculantele de 27-40 tone care vor transporta piatra din carieră, 
ce zgomot vor produce instalaţia de concasare-sortare, forezele, excavatoarele, buldozerul, care 
va fi pragul de zgomot în cazul exploziilor etc. Studii anterioare (memoriul tehnic depus la APM 
Alba tot de USI pentru firma Kemna) arată că nivelul de zgomot va urca până la 180 dB (100dB 
de la utilajele de exploatare a dacitului + 80dB de la utilajele de transport – autobasculantele)! Or 
acest  nivel  de  zgomot  de 180 dB este  cu  mult  prea ridicat  într-o zonă  de protecţie  specială 
avifaunistică şi în apropierea unei localităţi rurale liniştite (casele din Ocoliş se situează la 500-
800 de metri  în  linie  dreaptă).  Normele date  la  p.  66 sunt  valabile  pentru  zonele  industriale 
urbane!!!

La p. 68 se recunoaşte că „ar putea exista anumite depăşiri ale limitelor admisibile” în 
materie de poluare fonică. În plus, nu se stipulează construirea unor bariere antifonice (panouri 
etc.).  Raportul EIM nu este suficient de specific în ceea ce priveşte metodele de diminuare a 
poluării fonice: „ecranarea sau izolarea” sistemelor de concasare şi a sistemelor de transport pe 
bandă (p. 63). La ce metodă se va recurge, la „ecranare” sau la „izolare”?

• Poluarea prin pulberi în suspensie este insuficient detaliată; nu se specifică ce fel 
de pulberi rezultă în urma exploziilor şi a activităţilor de exploatare a dacitului, cum se împrăştie 
respectivele pulberi în atmosferă şi până la ce distanţă, care este efectul depunerii de pulberi pe 
plante (atât cele sălbatice, cât şi cele cultivate), care este efectul respirării pulberilor respective de 
către angajaţii carierei şi de către locuitorii satului Ocoliş. 

• Poluarea  prin  arderea  combustibilor  fosili  (p.  15)  nu  este  tratată  în  mod 
corespunzător. 

• Poluarea  prin  explozibili:  la  p.  15  nu  se  specifică  exact  care  este  natura 
explozibililor folosiţi: „compuşi chimic sau amestecul mai multor compuşi chimici. Or, în cadrul 
activităţilor de exploatare se vor putea folosi „compuşi chimici” extrem de toxici şi de nocivi, sub 
acoperirea acestor imprecizii din studiul de impact asupra mediului.
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Probleme sociale şi economice
Schimbarea  destinaţiei  terenurilor  (p.  34)  este  insuficient  analizată.  Scoaterea  unor 

suprafeţe mari din circuitul agricol şi forestier ridică probleme de mediu şi sociale importante, pe 
care raportul EIM nici măcar nu le menţionează şi la care nu oferă soluţii alternative.

Locurile de muncă promise de Kemna (doar 20 pentru început) sunt propuse într-o zonă 
unde majoritatea populaţiei este în curs de îmbătrânire şi unde toţi tinerii au activităţi salariate. 
De asemenea, având în vedere că puţinii tineri neangajaţi în activităţi salariate sunt necalificaţi, 
tipul de joburi şi salarii disponibile la cariera firmei Kemna nu va duce la o îmbunătăţire sensibilă 
a nivelului de trai în comuna Ocoliş şi a stării materiale a locuitorilor săi (în ciuda afirmaţiilor de 
la p. 95). Deschiderea carierei de dacit va avea un impact distrugător asupra creşterii animalelor, 
activitate de care depinde subzistenţa majorităţii localnicilor din comuna Ocoliş, aceasta în ciuda 
evaluărilor din studiul de impact, care presupun o slabă afectare a zonei de păşunat (p. 87-88). 
Calitatea laptelui va scădea foarte tare din cauza depunerii de praf calcaros şi dacitic pe iarba 
păşunată. Depunerile de praf pot duce în timp la îmbolnăvirea repetată a vitelor. Pericole pentru 
vite: căderi de piatră necontrolate, accidentarea de către maşinile grele, sperieturi şi refuzul de a 
sta  la  păşune din cauza  exploziilor  şi  a  huruitului  continuu produs de exploatări,  intrarea  pe 
proprietăţi private.

-La p. 18 se vorbeşte despre cererea de rocă din zona Văii Arieşului şi despre faptul că 
dacitul nu poate fi adus de la Poieni şi Bologa (Jud. Cluj). Or, în zona Văii Arieşului nu există 
NICIO cerere de rocă vulcanică,  iar pentru autostrăzile a căror construcţie se preconizează în 
România este cât de poate de posibilă aducerea rocii vulcanice de pe aceste două amplasamente 
(care nu fac parte din arii protejate). Prin această soluţie alternativă s-ar evita distrugerea unui sit 
Natura  2000  şi  s-ar  satisface  într-o  oarecare  măsură  şi  imperativele  unei  anumite  evoluţii 
economice.

Monitorizarea de mediu (p. 102)
„Din punct de vedere al managementului biodiversităţii se va realiza un inventar cantitativ 

şi calitativ al unor grupe cheie. În acest sens propunem realizarea unor inventare pentru speciile 
criteriu ce au fundamentat  desemnarea sitului Natura 2000 (SCI) avifaună şi specii de lilieci, 
precum şi  a  speciilor  de  plante  şi  a  stării  habitatelor,  ce  urmează  a  fi  comparate  cu  datele 
existente cu referire la perimetrul în cauză. Sistemul de monitorizare a mediului va fi reglementat 
prin  documentaţia  ce  va  sta  la  baza  Acordului  de  mediu  şi  a  autorizaţiei  de  mediu.  Prin 
obiectivele sale, proiectul propus necesită monitorizarea mediului, atât în faza de execuţie, pentru 
a nu apărea fenomene de eroziune sau poluare accidentală cu combustibili sau uleiuri ca urmare a 
nerespectării  măsurilor  prevăzute,  cât  mai  cu  seamă  în  perioada  de  funcţionare  pentru  a  se 
identifica  eventualele  efecte  negative  induse  mediului,  cu  privire  specială  asupra  habitatelor 
ripariene  pentru  care  se  impune  realizarea  unui  Plan  de  monitorizare  adecvat.  Din  punct  de 
vedere al managementului biodiversitaţii se va realiza un inventar cantitativ şi calitativ al unor 
grupe  cheie,  urmând  schemele  de  monitorizare  consacrate,  pentru  compararea  efectelor 
investiţiei. În acest sens propunem realizarea unor inventare pentru speciile cheie, ce urmează a fi 
comparate cu datele existente cu referire la perimetrul în cauza pre- şi post proiect. Eventualele 
efecte negative vor fi evidenţiate propunându-se masuri de diminuare a impactului şi evaluarea 
acestora până la conformarea la cerinţele ecologice specifice. Se propune realizarea unui Plan de 
monitorizare pe perioada de execuţie a lucrărilor (12 luni) urmat de un Plan de supraveghere 
ecologică pe perioada de 36 de luni.  În cazul  în care  în perioada de supraveghere nu se vor 
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identifica  elemente  susceptibile  de  a  genera  impacte  negative  asupra  speciilor  de  interes, 
programul de supraveghere se va reduce la un sistem de observaţii sumare.” (p. 102).

Acesta este un paragraf de interes deosebit al raportului EIM, confirmând faptul că nu s-a 
realizat  niciun  studiu  privind  condiţiile  de  bază  ale  florei  şi  faunei.  Ceea  ce  se  propune  în 
paragraful de mai sus ar fi trebuit deja executat înainte de întocmirea prezentului raport EIM şi 
depus  pentru  evaluare.  Ceea  ce  este  de  asemenea  de  interes  este  că  atunci  când se  tratează 
problema monitorizării, zona găzduieşte lilieci, dar în secţiunile precedente ale raportului EIM se 
arată că în zonă nu există lilieci. În general, zona pare sa aibă o biodiversitate mult mai bogată 
atunci  când  se  vorbeşte  de  monitorizare  post-închidere  (când  deodată  în  zonă  sunt  lilieci  şi 
insecte, cărora li se adaugă Arahneele (p. 109), Carabide, Stafilinide, Colembole şi „Callimorpha 
quadripunctaria,  specie prioritară pentru conservare”,  p. 83) decât atunci când se vorbeşte de 
condiţiile de bază şi de evaluarea impactului proiectului. 

Răspunsuri  la  îndrumarul  realizat  ca  urmare  a  parcurgerii  etapei  de  definire  a 
domeniului evaluării

Raportul EIM nu oferă răspunsuri pentru o serie de aspecte a căror tratare s-a solicitat prin 
îndrumarul realizat de APM Alba ca urmare a parcurgerii etapei de definire a domeniului:
1. Identificarea şi evaluarea corespunzătoare a impactlului proiectului asupra factorilor de mediu 
datorat  efectului  cumulativ  al  proiectelor/activităţilor  similare  desfăşurate  în  zona 
amplasamentului;
2. Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului;
3. Identificarea şi caracterizarea tuturor surselor de poluanţi atmosferici;
4. Soluţii tehnice pentru controlul poluarii factorilor de mediu; 
5. Managementul deşeurilor – gestionare şi eliminare/ valorificarea lor (care ar trebui să includă 
lemnul rezultat ca urmare a defrişărilor);
6. Situaţii de risc şi listă de puncte critice; 
7. Distanţa maximă până la care se va resimţi impactul asupra aşezărilor umane;
8. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii posibil afectate; 
9.  Descrierea  şi  analiza  măsurilor  de  prevenire,  evitare  sau  elimare  a  impactului  negativ, 
stabilirea acestor măsuri pentru fiecare componentă de mediu;
10.  Utilizarea  terenului  necesar  pentru  execuţia  proiectului  (drumurile  de  access,  ampriza 
drumului etc.) 
11. Serviciile suplimentare solicitate pentru implementarea proiectului – cum ar fi dezafectarea 
de conducte, linii de conducte etc.

Evaluarea riscului
Capitolul  raportului  EIM referitor  la riscuri  arată că nu există  nici  un risc  generat  de 

exploatare. Cu toate acestea, riscuri pot apărea, mai ales datorită activităţii de transport şi scenarii 
de risc ar trebui incluse, mai ales cele referitoare la zonele protejate. Aceste scenarii ar trebui să 
includă  scurgei  de  combustibil  în  timpul  defrişărilor  şi  al  exploatării.  Simpla  afirmaţie  că 
asemenea scurgeri vor fi izolate este insuficientă mai ales avându-se în vedere faptul că se va 
folosi o cantitate foarte mare de motorină (19.200 litri pe an). Scenariile de risc ar trebui descrise 
şi pentru punctele de stocare şi transport ale motorinei, precum şi pentru potenţialele accidente la 
staţiile de concasare şi sortare. 

Faptul ca aceste riscuri nu sunt descrise ridică serioase semne de întrebare asupra felului 
în care proiectul va respecta Directiva Europeană privind Răspunderea de Mediu. De asemenea, 
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raportul  EIM nu  conţine  nicio  referire  la  garanţiile  financiare  legate  de  închiderea  minei  şi 
monitorizarea mediului post-închidere în cazul în care mina va fi închisă prematur datorită unui 
faliment.

Reabilitarea ecologică după închiderea minei
În privinţa reconstrucţiei ecologice după închiderea minei, nu se dă niciun fel de detaliu 

despre cum va fi făcută. Se menţionează numai la p. 14 a studiului că se va valorifica potenţialul 
fostei cariere „în scopul promovării unor practici turistice – escaladă, hiking extrem”.

Concluzii. Alte probleme
În  concluzie,  studiul  realizat  de Unitatea  de Suport  pentru  Integrare  (USI)  ni  se  pare 

redactat în grabă, cu numeroase greşeli tehnice şi de exprimare, cu neclarităţi şi ambiguităţi, şi – 
mai ales – construit în mod tendenţios şi punând pe primul plan nu protecţia mediului într-o zonă 
fragilă, ci interesele economice ale firmei care l-a comandat. Datele tehnice folosite de USI sunt 
manipulate în asemenea mod încât să reiasă că impactul asupra mediului al carierei Jidovina va fi 
redus, dacă nu chiar inexistent. În acest scop, se trunchiază cu bună ştiinţă faptul că impactul 
antropic asupra părţilor din hotarul comunei Ocoliş, incluse în reţeaua Natura 2000, este redus şi 
că mediul înconjurător are în zonă o calitate şi un echilibru deosebite, care trebuie – în opinia 
noastră – prezervate  cu orice preţ  pentru viitor.  Iată ce se spune în studiul de impact  asupra 
mediului (p. 20), cu o evidentă necunoaştere a realităţii de teren şi cu o exagerare părtinitoare: 
„Pe amplasamentul studiat se observă martori de eroziune (datoraţi în special utilizării haotice a 
căilor de acces), o pauperizare accentuată a covorului vegetal, spre un facies ruderalizat (datorită 
suprapăşunatului) şi a unor efecte ale poluării difuze.” Or, la Jidovina, nu există utilizare haotică 
a  căilor  de  acces  (localnicii  utilizează  doar  drumurile  de  hotar,  mereu  aceleaşi),  nici 
„suprapăşunat”. Efectivele de vite din satul Ocoliş au scăzut masiv şi drastic în ultimii ani, ceea 
ce înseamnă că anumite parcele din locul în cauză nici nu mai sunt călcate de animale domestice. 
De asemenea, în Ocoliş se practică încă un păşunat pendulatoriu (deşi datele furnizate de USI la 
pp. 26-27 ale studiului susţin contrariul), ceea ce înseamnă că vacile şi oile sunt prezente în zonă 
doar odată la doi ani (şi doar punctual în fiecare an), ceea ce permite covorului vegetal să se 
refacă în mod sistematic. Nici vorbă atunci, aşa cum susţine studiul de impact asupra mediului, 
de  păşunat  ca  „activitate  concurenţială  de  ocupare  a  parcelelor  favorabile  şi  exploatare  a 
potenţialului acestora în timpul cel mai scurt cu putinţă” (p. 26). (Între paranteze fie spus, o astfel 
de perspectivă  deschide  pentru muntele  Jidovina tocmai  cariera  de dacit!)  Păşunatul  în  satul 
Ocoliş este selectiv, se face cu efective mici de animale, după nişte reguli stricte, care limitează 
impactul asupra mediului. Impactul antropic datorat creşterii animalelor este, în siturile Natura 
2000 ROSCI0253 Trascău şi ROSPA0088 Munţii Trascăului, cu mult mai redus şi mai uşor de 
reconvertit  ecologic  decât  un impact  de factură  industrială.  Studiul  realizat  de USI încearcă, 
dimpotrivă,  la  pp.  21-33,  36-38,  42,  să  prezinte  zona  vizată  ca  pe  una  distrusă  şi  complet 
irecuperabilă din punct de vedere ecologic, în urma unei serii întregi de activităţi, din care multe 
nici  măcar  nu sunt practicate  la Ocoliş. Această  prezentare  falsă a situaţiei  are menirea de a 
induce în eroare Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba şi de a sugera că, oricum, într-o astfel de 
zonă, nu e nici o problemă să se permită activităţi industriale poluante, contrazicându-se astfel 
studiile serioase şi estimările pe baza cărora, în 2006-2007, zona vizată a fost inclusă în reţeaua 
Natura  2000.  Câteva  exemple  de  astfel  de  „informaţii”  mincinoase:  arderea  pajiştilor  şi  a 
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lizierelor  pădurii  în  scopul  de  a  spori  fertilitatea  terenurilor  nu  este  şi  nu  a  fost  NICIODATĂ 
practicată de ocolişeni (deşi studiul susţine că se petrece de 2 ori pe an) – p. 28; melcii nu sunt 
niciodată recoltaţi acolo în scopul valorificării comerciale (p. 29); culegerea florilor pentru a fi 
vândute de-a lungul DN 75 Turda-Câmpeni sau în pieţele din oraşele din apropiere – falsitatea 
acestei informaţii poate fi verificată de oricine circulă pe acel drum naţional (p. 29); prezenţa 
aşezărilor sezoniere pentru „categorii defavorizate emanate din mediul urban” (adică vagabonzi, 
drogaţi sau oameni fără resurse materiale) – p. 29; la p. 31 aproape toate formele de „vandalism” 
enumerate sunt inexistente în comunitatea locală, lucru pe care îl poate confirma Poliţia Ocoliş!

Cu stima,

Petenţii

Dan Mercea
Preşedinte
Asociaţia Centrul Independent 
pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu
Str. David Francisc, Nr. 10, int.5
Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Tel/fax: 0264 599 204
Email: office@centruldemediu.ro

Csongor Kovacs
Preşedinte
Asociaţia Transilvania Verde
Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 43.
O.P. 1., C.P. 1154.
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 
Tel/Fax: 0264-450230
E-mail: office@greentransylvania.ro

David Eugen
Preşedinte
Asociatia Alburnus Maior
Str. Berk, Nr. 361
Rosia Montană, Judeţul Alba
Tel/fax: 0258 859 310
E-mail: alburnusmaior@ngo.ro

Luiza Boldiszar
Preşedinte  
Asociaţia Eco Ruralis - în sprijinul ţăranilor ecologici şi tradiţionali
Strada David Ferenc, nr. 10, apartmanet 5
Tel/fax: 0264/599204
E-mail: ecoruralis@gmail.com
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Dan Craioveanu
Vice-Preşedinte
Clubul Ecologic Transilvania
Str. Avram Iancu nr. 16, ap. 3
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj
Tel: 0264 431626
E-mail: dan@ngo.ro

Radu Mititean
Director Executiv
Asociaţia turistică sportivă civică şi ecologistă
Clubul de Cicloturism "NAPOCA" (CCN)
Str. Septimiu Albini nr.133 ap.18
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 
Tel: 0744 576836
Email:   office@ccn.ro  

Roxana Pencea
Presedinte
Asociatia ‘Efectul Fluture’
Str. Gorunului 2/55
Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Tel: 0723024300
E-mail: efectulfluture@gmail.com

Mircea Matei
Presedinte
Asociatia Centrul Independent 
pentru Protectia Mediului Sebes
Str. Progresului Nr. 70
Sebes, Judetul Alba
Tel: 0258 732170
E-mail: office@sebesfarapoluare.ro

Hans Hedrich
Presedinte
Asociatia Sighisoara Durabila
Strada Bastionului nr. 11
Sighisoara, Judetul Mures 
Tel: 0265-779917
E-mail: sighisoara_info@yahoo.com

Asociatia pentru Performanta si Cultura
Str. Patriciu Barbu, Nr. 13
Cluj-Napoca, Judetul Cluj
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Dr. Ioan Pop-Curseu
Dr. Stefana Pop-Curseu
Prof Dr. Dr. H. C. Ion Pop
Ocolis, Str. Principala, Nr. 70
Jud. Alba

Dr. Iancu Moraru
Rada Morar
Str. Semenicului, Nr. 12
Cluj-Napoca
(Ocolis, nr. 138A)

Dr. Radu Brata
Carmen Brata
Str. Cojocnei, Nr. 21
(Ocolis, nr. 115)

Victor Morar
Ileana Morar
Str. Alverna, Nr. 7
Cluj-Napoca
(Ocolis, Nr. 138 A)
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