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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

17.10.2013 

 

INFORMARE DE PRESĂ 

 

Precizări referitoare la proiectele de explorare a gazelor de șist 

 

Proiectele pentru care au fost emise acordurile de mediu in judetul Vaslui propun numai 

lucrări de explorare în vederea evaluării potentialului de hidrocarburi din zonă. Proiectele de 

explorare presupun numai măsurători geofizice în sondă şi extragere carote în urma forării – si NU 

fracturare hidraulica. Fiecare dintre acordurile de mediu emise are la baza evaluare de impact de 

mediu (EIA). Subliniem ca, deşi nu este menţionată ca fiind obligatorie in legislatia in vigoare, 

procedura de încadrare EIA (de evaluare a impactului asupra mediului) a fost solicitată de 

MMSC companiei operatoare, tocmai pentru a se lua măsuri suplimentare de protecţie a 

mediului. Condiţiile prevăzute în acordurile de mediu interzic lucrări de exploatare experimentală, 

respectiv exploatare prin fracturare hidraulică.  

Pana in prezent Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice,  prin Agentia Nationala de 

Protectie a Mediului a emis urmatoarele acte de reglementare: 

1. LUCRĂRI DE AMENAJARE ŞI FORAJ PENTRU SONDA DE EXPLORARE  

PĂLTINIŞ 1A, COMUNA BĂCEŞTI, JUDEŢUL VASLUI - Acord de mediu nr. 

1/18.07.2013 

2. LUCRĂRI DE AMENAJARE ŞI FORAJ PENTRU SONDA DE EXPLORARE 

POPENI 1 A, COMUNA GĂGEŞTI, JUDETUL VASLUI - Acord de mediu nr. 

2/18.07.2013 

3. LUCRĂRI DE AMENAJARE ŞI FORAJ PENTRU SONDA DE EXPLORARE 

SILIŞTEA 1A, COMUNA PUNGEŞTI, JUDEŢUL VASLUI - Acord de mediu nr. 

3/18.07.2013 

4. PROSPECTIUNE SEISMICA BIDIMENSIONALA IN PERIMETRUL EX 17 

COSTINESTI, propus a se realiza in jud. Constanta, intre localitatile Adamclisi – 

Pietreni (Deleni) – Potarnichea (Topraisar) – Vanatori (Pecineaga) – Tufani 

(Independenta) – Sipote (Deleni) – decizia etapei de incadrare nr. 99883366RRPP  

//2299..0044..22001133 

5. PROSPECTIUNE SEISMICA BIDIMENSIONALA IN PERIMETRUL EX 18 

VAMA VECHE, propus a se realiza in jud. Constanta, intre localitatile Tufani 
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(Independenta) – Vanatori (Pecineaga) – Vama Veche (Limanu), pana la Furnica 

(Dumbraveni) – decizia etapei de incadrare nr. 99883377RRPP  //2299..0044..22001133 

In cadrul procedurilor de emitere a acordurilor de mediu pentru fiecare perimetru in parte au 

fost organizate dezbateri publice, unde au fost informate si consultate persoanele interesate, cu 

privire la continutul si desfasurarea proiectului. La aceste dezbateri publice au participat si 

reprezentanti ai Agentiei Nationale de Protectie a Mediului, ai Garzii Nationale de Mediu.  

Ministerul Mediului, prin agentiile locale de mediu, a informat permanent cu privire la 

derularea procedurii de emitere a acordurilor de mediu, acestea fiind publicate pe site-ul ANPM, la 

urmatoarele adrese: 

http://apmvs.anpm.ro/upload/105209_Proiect%20acord%20-%20CHEVRON%20ROMANIA%20-

%20Explorare,%20Paltinis_Bacesti.pdf 

 

http://apmvs.anpm.ro/upload/105210_Proiect%20acord%20-%20CHEVRON%20ROMANIA%20-

%20Explorare,%20Popeni%20Gagesti.pdf 

 

http://apmvs.anpm.ro/upload/105211_Proiect%20acord%20-%20CHEVRON%20ROMANIA%20-

%20Explorare,%20Silistea%20Pungesti.pdf 

 

  

 

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA 
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