
 

RAPORT TRIMESTRIAL DE INFORMARE CONFORM HG 878/2005 

PRIVIND ACCESUL  PUBLICULUI LA INFORMATIA PRIVIND MEDIUL 

In conformitate cu prevederile Autorizatiei de mediu Nr.101/17.05.2012 pentru 

activitatile desfasurate de Foraj Sonde Videle, va aducem la cunostiinta Raportul cu 

privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului IV – 2021.  

In trimestrul IV – 2021 s-au efectuat lucrari de amenajare a careului sondelor pentru 

foraj, lucrari de foraj si probe de productie pentru OMV-Petrom si SNGN RomGaz SA 

cu 3 instalatii de foraj (2 TD200 CA-A7 si 1 TD125 CA-A6). 

In aceasta perioada au fost sapate un numar de 3 sonde,  2 pentru OMV Petrom, si 1 

pentru SNGN Romgaz SA, sonde de titei. Deseurile generate in urma forajului au fost 

eliminate dupa stabilizare de firme specializate de transport. Nu au fost deversari de 

fluid de foraj sau detritus in mediul inconjurator. Dupa terminarea forajului careul 

sondelor a fost curatat de resturile materiale.  

Activitatile de transport, reparatii si confectii metalice sau desfasurat fara probleme 

tehnice sau incidente legate de personal sau de mediu.  

Toate masinile au inspectia tehnica periodica la zi si se incadreaza in normele de emisii 

acceptate de legislatia din Romania.  

Mentionez ca in aceasta perioada nu au fost generate deseuri care sa aiba un impact 

negativ asupra mediului inconjurator.  

Deseurile generate sunt depozitate selectiv si eliminate sau valorificate la firmele 

autorizate in acest sens.  

Apa menajera de la locatia sondelor de foraj este preluata de SC Ecopublic SRL in 

baza actului aditional nr. 518/03.03.2010. 

Deseurile menajere generate sunt depozitate in pubele metalice si ridicarea acestora se 

face de catre firma de salubritate POLARIS conform contractului Nr. 14512/26.08.2013. 

Pentru ridicarea gunoiului menajer de la locatiile sondelor s-au facut contracte cu 

firmele locale de salubritate.  

Apele uzate de la sediul societatii sunt deversate in reteaua de canalizare a orasului 

Videle, ultima analiza a fost efectuata la data de 23.11.2021, buletin de analiza nr. 273, 

de catre APA SERV si nu a relevat depasirea concentratiilor maxime admise la 

indicatorii analizati.  

Analiza apelor uzate deversate se face trimestrial de catre APA SERV conform 

contractului 1913 / 01.03.2008. 

Intocmit,                                                                            

Responsabil Mediu – Bratu Vlad                                                                            


