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      Toate persoanele din România, plătite din bani publici, 
a căror activitate profesională are repercursiuni asupra 
statului şi cetăţenilor României, sunt obligate legal, dar şi 
moral, să se informeze temeinic, obiectiv şi în mod 
continuu şi să acţioneze cu prudenţă, responsabilitate şi 
cu bună credinţă în orice problemă, cu consecinţe grave 
asupra populaţiei şi mediului, cum este cea a gazelor de 
şist . 
      Pentru cei mai puţin informaţi, dar şi pentru lobbyştii 
care spun că nu există dovezi despre faptul că metoda 
fracturării hidraulice, folosită atât la explorarea cât şi la 
exploatarea gazelor de şist, este o metodă periculoasă şi 
distructivă (unii spun criminală ), vă supunem atenţiei 
acest material care conţine o parte din dovezile 
existente. 
      Acest document a fost pus la dispoziţia ministerelor, 
instituţiilor abilitate din România, cât şi la dispoziţia mass-
media, şi nu numai. 
      Având în vedere amploarea şi gravitatea situaţiilor 
create de explorarea şi exploatarea gazelor de şist, prin 
fracturare hidraulică ( vezi Anexa – Harta perimetrelor de 
explorare ), dar şi modul netransparent şi dezinformarea 
practicată atât de compania beneficiară, reprezentanţii 
Guvernului României cât şi de lobbyştii interni sau externi, 
formatorii de opinie din spaţiul public, au datoria 
patriotică şi de onoare de a informa corect şi permanent 
cetăţenii. 
  Publicând dovezile de care dispun, formatorii de opinie şi 
reprezentanţii societăţii civile,  împreună cu cetăţenii, în 
cunoştinţă de cauză, vom reuşi să determinăm 
guvernanţii, aflaţi temporar în funcţii publice, să ţină cont 
de voinţa şi viaţa noastră. 
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   Mulţumim public, celor care, prin opiniile exprimate sau 
prin documentele scrise ( surse de informare şi 
documentare pentru autori) au contribuit la realizarea 
acestui material de informare, dar şi celor care vor 
contribui, prin activitatea lor ulterioară, la un 
deznodământ fericit, în acord cu aspiaraţiile legitime ale 
majorităţii românilor, care nu doresc folosirea fracturării 
hidraulice pentru explorarea sau exploatarea gazelor de 
şist în România. 
   Mai devreme sau mai târziu, în funcţie de decizia luată 
individual, fiecare va răspunde în faţa legii şi în faţa 
propriei conştiinţe, iar istoria îl va consemna pe un loc de 
onoare sau de blamare. 
      Dacă dorim ca şi urmaşii noştri să se bucure de o ţară 
cu un mediu curat, pentru noi toţi, cei care astăzi iubim 
România şi ne mândrim cu ea, considerăm că ACUM ESTE 

MOMENTUL DECISIV să acţionăm uniţi şi hotărâţi, să ne 
protejăm ţara pe care am luat-o cu împrumut de la copii 
noştri. 
      Avem toate argumentele care ne dau dreptul să 
spunem : 
 
NU FRACTURĂRII HIDRAULICE ! 
 
NU EXPLORĂRII GAZELOR DE ŞIST PRIN FRACTURARE 
HIDRAULICĂ! 
 
NU EXPLOATĂRII GAZELOR DE ŞIST PRIN FRACTURARE 
HIDRAULICĂ! 
 
NU SĂRĂCIRII ŞI DECIMĂRII POPORULUI ROMAN ! 
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I. Acordurile petroliere încheiate cu compania Chevron 
sunt ilegale 

    
   Legea petrolului nr. 238/2004 prevede în conţinutul ei următorii termeni : 
 
“Art. 1 - (1) Resursele de petrol situate in subsolul tarii si al platoului continental romanesc al Marii Negre, 
..., fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman. 
             (2) Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile  constituite din amestecuri de 
hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare 
gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau lichida, sub forma de titei si condensat. 
             (3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zacaminte de gaz metan, gazele dizolvate in titei, 
cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia 
amestecurilor de gaz  condensat. 
 
Art.2 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite se definesc dupa cum urmeaza: ... 
            (2) acord petrolier este actul juridic incheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, intre autoritatea 
competenta (ANRM, n.a.) si una sau mai multe pesoane juridice romane ori straine, in vederea efectuarii 
de operatiuni petroliere si a concesionarii bunurilor necesare realizarii acestora;... 
           (13) dezvoltare semnifica ansamblul lucrarilor care constau in realizarea sondelor de exploatare, 
construirea, montarea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor specifice, conductelor colectoare, 
conductelor magistrale, echipamentelor si a altor utilitati necesare extractiei, tratarii, stocarii, 
transportului si tranzitului petrolului; 
           (14) exploatare semnifica ansamblul de lucrari efectuate la si de la suprafata pentru extragerea 
petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum si tranzitul acestuia prin conductele magistrale, in 
vederea realizarii unor scopuri economice prin folosirea si punerea in valoare a acestuia; 
           (15) explorare semnifica ansamblul de studii si operatiuni care se realizeaza pentru cunoasterea 
conditiilor geologice de acumulare a petrolului si cuprinde identificarea zacamintelor, evaluarea 
cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de 
valorificare; ...  
          (24) operatiuni petroliere semnifica ansamblul de activitati de explorare, dezvoltare, exploatare si 
abandonare a unui zacamant petrolier, inmagazinarea subterana, transportul si tranzitul petrolului pe 
conducte magistrale, precum si operarea terminalelor petroliere;.. 
          (27) permis de prospectiune este actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda 
dreptul neexclusiv, in sensul ca se poate acorda simultan mai multor solicitanti, de a efectua lucrari de 
explorare intr-un perimetru petrolier; ... 
 
Art. 27. – (1) Operatiunile petroliere, inclusiv ..., se concesioneaza in conditiile prezentei legi de catre 
autoritatea competenta. 
              (2) Durata initiala a concesiunii poate fi pana la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de pana 
la 15 ani. 
 
Art. 30. – (1) Concesionarea operatiunilor petroliere se realizeaza prin acord petrolier, incheiat de 
autoritatea competenta cu persoane juridice romane sau straine.... 
Art. 31- (1) Acordul petrolier se incheie in forma scrisa si intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre 
Guvern.  
            (2) Prevederile acordului petrolier  raman valabile pe toata durata acestuia, cu exceptia 
adoptarii unor dispozitii legale favorabile titularului acordului petrolier.(Acest paragraf a fost ulterior 
modificat)......... 
                                                      ART. 7.3.1. Titularul va putea executa lucrari de explorare cu caracter de   
                                                                        evaluare, inclusiv exploatare experimentală. 
                                                                                   Sursa -  ACORD PETROLIER, pg. 14 
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Art. 47. – Titularul acordului petrolier are urmatoarele drepturi:.. 
(e) sa dispuna asupra cantitatilor de petrol ce ii revin, conform clauzelor acordului petrolier, inclusiv sa le 
exporte; ...” 
Să observăm că: 
1. Gazele naturale de care se ocupă legea petrolului se mai numesc şi “gaze convenţionale”; deci,Legea 

petrolului nr. 238/2004    se ocupă  doar de gazele  naturale convenţionale, nu şi de restul gazelor 

naturale, numite “gaze neconvenţionale” (printre care se află  gazele de şist); 
 
2. Spre deosebire de legea minelor (pentru aur, cupru etc.),  unde  pentru concesiune există licenţă  pentru 
explorare (pentru  maximum 8 ani)  şi licenţă separată pentru  exploatare (de fapt pentru dezvoltare, 
exploatare, închidere)  (pentru 20 de ani), în legea petrolului există o singura licenţă “mixtă”, de 
explorare şi de exploatare,   numită  ‘acord petrolier (de concesiune pentru  explorare-dezvoltare-
exploatare)’ (de fapt  ar trebui să fie şi pentru  abandonare !) (pentru 30 de ani);  
3. Explorarea are trei etape: cercetare, prospectare şi explorare geologică.  
 
Producţia actuală de gaze naturale  (convenţionale) în România 
Producţia actuală de gaze naturale este de 11 miliarde m.c./an  (de la  producţia maximă de 36 miliarde  
m.c. în anul 1986),  iar necesarul intern este de 15-16 miliarde m.c./an (populatie şi  întreprinderile care 
mai există) [7]; diferenţa este acoperită  prin import de gaze în principal din Rusia. Depozitele cunoscute  
acum de gaze naturale din Romania sunt de  circa 100 miliarde m.c., deci suficente pentru  înca circa 10 
ani.    Producţia internă este realizată de două companii: compania de stat Romgaz, care extrage circa 6 
miliarde m.c./an, şi compania Petrom.S.A. (în care statul român are  10 % din acţiuni, restul fiind deţinut 
de austriecii de la OMV), cu o producţie de circa 5 miliarde m.c./an. Menţionăm că România nu a 
exportat până acum gaze naturale, deoarece  nu are instalaţii de lichefiere şi conducta Arad-Szeged 
(plătită de statul român şi de statul maghiar) nu este încă finalizată .  Petrom a anunţat, se pare,  că  de 
îndată ce această conductă va fi finalizată, va exporta  (parte din) gazul produs de  ea:  legea petrolului nr. 
238/2004 îi permite şi  Uniunea Europeana  o cere, prin impunerea liberalizării  (circulaţiei) energiei. 
 
În România, gazele de şist  nu  se regăsesc în actuala Lege a petrolului 238/2004 (vezi Art. 1, alin. 3) 
deci, teoretic,  gazele de şist  nu pot fi explorate-dezvoltate-exploatate   în România,  până nu se modifică 
legislaţia. 
        Nu există nici un studiu profesionist complet care să analizeze  gazele neconvenţionale (gazele de 
şist). Aflăm din depoziţia ANRM că există în pregătire un studiu referitor la gazele neconvenţionale, 
incluzând gazele de şist, care va avea cert un nivel ştiinţific ridicat  datorită componentei echipei de lucru,  
sub egida Comitetului Naţional Român, pentru Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME).  
      Echipa care lucrează la elaborarea acestui studiu, este finanţată de companiile beneficiare, din 
domeniul energiei, care sunt interesate să exploateze gaze de şist şi atunci rezultă că întregul material va 
face apologia unor metode sigure şi nepoluante care astăzi nu există şi nu sunt măcar în faza de 
proiectare. 
ANRM  ne sfătuieşte să aşteptăm concluziile acestui studiu, înainte de a declanşa o “cruciadă” 

împotriva explorării şi exploatării gazelor de şist prin FH.  

Dar ANRM nu a aşteptat acest studiu şi a  aprobat pentru Chevron patru acorduri petroliere  pentru 

gaze neconvenţionale – oare de ce ? 
        Nu se cunosc perimetre care conţin cu siguranţă gaze de şist în România. 
        Deci,  compania americană Chevron www.chevron.com)  deţine 4 acorduri petroliere  pentru gaze 
de şist (menţionăm că pe site-ul companiei se menţionează expres că este vorba de gaze de şist pentru 
cele 4 perimetre: „shale gas exploration areas”), obţinute astfel: 
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• Guvernul a  concesionat (în urma cererii  avansate în  iulie 2010) companiei 
americane Chevron   trei perimetre în Dobrogea de sud, cu ieşire la Marea Neagră,  în suprafaţă totală de 
2.700 km2 (=270.000  ha)  pentru  gazele de şist, prin 3 acorduri petroliere de concesiune pentru 
explorare-dezvoltare-exploatare,  încheiate între ANRM (martorii [7] şi [8]  au semnat) şi  Chevron 
România Holdings  B.V.(subsidiara olandeză a companiei americane Chevron):  

- în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE,  prin HG nr. 188 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 
28.03.2012),  
- în perimetrul EX - 19 ADAMCLISI, prin HG nr. 189 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 
28.03.2012), 
- în perimetrul EX - 17 COSTINEŞTI, prin HG nr. 190 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 
28.03.2012) . 

• La 29 februarie 2011, Chevron a achiziţionat 100 % de la Regal Petroleum  
acordul petrolier  pentru gaz,  pentru perimetrul EV-2 Bârlad de 6.257 km2 (=625.700 ha). Acordul  
petrolier  a fost aprobat lui Regal Petroleum  prin HG nr. 2283 din 9.12.2004 (publicată în M.Of. din 
4.01.2005) şi transferat lui Chevron  de către ANRM în 2011; explorările erau planificate să înceapă în 
2012. 
       Cele trei acorduri petroliere  deţinute de Chevron în Dobrogea au fost declasificate la cererea 
societăţii civile şi au fost puse pe site-ul ANRM.  
Acordul petrolier deţinut de Chevron pentru Bârlad  nu a fost  încă declasificat.  
       În urma declasificării  celor trei acorduri ale Chevron în Dobrogea, am putut observa, printre altele,  
două lucruri:  
     1) Toate cele trei acorduri conţin la Art. 1 –Definiţii, la pagina 7, următoarea definiţie: 
    *Gaze naturale*  sunt  gazele libere din zăcămintele  de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din 

capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei,  gazele rezultate din extracţia amestecurilor de gaz  

condensat  precum şi gaze neconvenţionale. 

     Dacă  comparăm această definiţie  a gazelor naturale  din  cele trei acorduri, Art. 1,  cu  definiţia 
gazelor naturale  din Legea petrolului nr. 238/2004, Art. 1, alin (3),   cu care trebuia să coincidă,  
observăm că apare ceva în plus: “precum şi gaze neconvenţionale.” 

Deci ANRM, prin Presedintele său  de atunci, dl. Alexandru  Patruti,  şi Directorul  General  de atunci,  
dl. Dorin Octavian Cojocaru ,  au “actualizat” cu de la sine putere  acordul petrolier şi pentru gaze  
neconvenţionale,  deşi acest lucru nu este prevăzut în Legea petrolului nr. 238/2004. 
Este proba  că  Legea petrolului nu se referă şi la gazele neconvenţionale şi că deci cele trei acorduri 
sunt ilegale. 

 
     2)  În Anexa 1, de la sfârşitul fiecăruia din cele trei acorduri, se află  scris „Programul minim de 

lucrări de explorare” pentru maximum 8 ani, identic la toate trei:  de  2+2=4 ani în   Faza I (program 
obligatoriu), cu costuri  totale de  21.140.000 USD,  şi  trei variante (de 2 ani, de 3 ani şi de 4 ani)  pentru 
Faza II (program opţional), cu costuri totale în  varianta de 4 ani de 100.140.000 USD.  
Deci, în cele trei acorduri petroliere  de explorare-dezvoltare-exploatare din sudul Dobrogei  sunt 
detaliate  doar lucrările de explorare , în valoare totală  de  
3 x121.280.000=363.840.000 USD pentru 8 ani.   
Aceasta explică de ce unii vorbesc de exploatare (acordul este de explorare plus exploatare, pentru 30 

de ani) , alţii de explorare (sunt aprobate lucrările pentru faza de explorare, care durează maximum 8 
ani) ! 
Concluzii: 
1). Considerăm cele patru acorduri petroliere încheiate cu Chevron ca fiind ilegale în legislatia 

actuală  şi trebuie  deci să fie anulate.    
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În acest sens ar fi  necesar şi urgent ca juriştii din România să se pronunţe despre legalitatea acordului 
petrolier din perimetrul EV 2 Bârlad şi cele rei  acorduri  petroliere din Dobrogea pentru gaze de şist, 
încheiate în afara legii petrolului nr. 238/2004.   
2). Chevron nu poate opera gaze  neconvenţionale (de şist) cu aceste acorduri petroliere  

Aceste acorduri petroliere prevăd operaţii cu gaze convenţionale.  
Prin Legea petrolului nr. 238/2004, Art. 31 (2), “Prevederile acordului petrolier  rămân valabile pe toată 
durata acestuia”, deci acest acord petrolier este doar pentru gaze convenţionale, chiar dacă mâine ar fi 
schimbată legea petrolului.  
Se impune de asemenea ca juriştii să se exprime despre legalitatea explorării-exploatării  gazelor 
neconvenţionale  în perimetrul Bârlad de către Chevron, cu un acord petrolier  pentru gaze convenţionale,  
obţinut prin cumpărare (transfer de titular) de la Regal Petroleum şi nu pentru gaze neconvenţionale.  
 
3). ANRM trebuie să justifice clasificarea integrală a tuturor  acordurilor petroliere, având în vedere că 
potrivit art. 203 lit. b) din HG nr. 585/2002, privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate, se interzice expres clasificarea în bloc a contractelor/acordurilor.  
În acest sens, textul art. 203 lit. b) din HG nr. 585/2002 prevede: “b) clasificările se aplică numai acelor 

părţi ale contractului care trebuie protejate”. 
 
4) Actualul guvern în frunte cu prim ministru Ponta neglijează aspectul de ilegalitate a acordurilor 

petroliere încheiate cu Chevron !  
 Se ştie că în mai 2012, în urma protestelor,  Guvernul Ponta a instituit un Moratoriu asupra  gazelor de 
şist până la finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european privind impactul asupra mediului prin 
procedeul de fracționare hidraulică.  
Interesant  de remarcat este ceea ce a scris  fostul Preşedinte al ANRM, domnul Pătruţi, 
în depoziţia ANRM :  “Clarificarea existenţei sau inexistenţei în România a unui 
“Moratoriu” privind exploatarea gazelor de şist, nu poate fi făcută, având în vedere că 
nu există publicat nici-un act oficial pe acest subiect”, iar Directorul General  al ANRM, 
domnul Cojocaru, în timpul Audierii Publice, spunea : “Este un “Oratoriu”, nu un 
“Moratoriu””. 
Actualul guvern, în frunte cu premierul Ponta, în loc să se preocupe urgent de 
modificarea Legii petrolului nr. 238/2004, preferă să se complacă într-un cadru ilegal, 
servind astfel cu mult patos interesele companiei Chevron şi ignorând populaţia din 
zonele vizate. Oare de ce ? Care sunt argumentele care stau la baza acestui 
dezinteres al guvernanţilor noştri faţă de o lege şi faţă de soarta (de fapt viaţa) 
cetăţenilor care au ghinionul de a locui în aceste zone ?! 
 

II. Riscurile fracturării hidraulice 
 
Gazele naturale  prevăzute în Legea petrolului  238/2004 fac parte din categoria 
numită “gaze convenţionale”, pe când gazele naturale obţinute din şisturi, pe scurt  
“gazele de şist” (shale gas), fac parte din categoria  numită “gaze neconvenţionale”.  
Ambele categorii de gaze naturale fac  parte, ca şi ţiţeiul,  aurul, cuprul etc. din 
categoria mai largă a  resurselor neregenerabile, deci care  în cele din urmă vor fi 
epuizate.Creşterea consumului, în paralel cu declinul zăcămintelor de gaze naturale  
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convenţionale, au condus la necesitatea punerii în evidenţă a unor noi categorii de 
gaze, numite generic gaze neconvenţionale, care pot fi valorificate în prezent prin 
dezvoltarea tehnologiilor de săpare de sonde orizontale sau multilaterale şi de fisurare 
hidraulică. 

Explorarea gazelor neconvenţionale este periculoasă ! 

  
Conceptul de gaze neconvenţionale a fost dezvoltat cu precădere în ultimii 10 ani 
odată cu perfecţionarea tehnologiilor de explorare şi extracţie ale acestui tip de gaze.  
 
Definiţia generală a gazelor neconvenţionale, acceptată în prezent, se referă la acele acumulări de 
gaze naturale care nu pot fi identificate, caracterizate şi produse comercial prin tehnologii comune de 
explorare şi producţie şi care sunt cantonate în rezervoare cu permeabilităţi şi porozităţi reduse, ce nu 
permit curgerea decât prin aplicarea pe scară largă a fracturărilor hidraulice şi săpării de sonde 
orizontale sau multilaterale. 
       Categoriile de gaze neconvenţionale identificate şi valorificate în lume sunt : 

� Shale gas 
� Argile cu permeabilităţi reduse (k< 0.1 mD) 
� Gazele se găsesc în sistemul de fisuri naturale, în porii rocii sau adsorbit în 

mineralele şi materia organică ce compune roca  
� Ocurenţa este legată în principal de roca sursă  

� “Tight gas” gresii/roci carbonatice 
� Gresii, nisipuri, argile/marne nisipoase, calcare fisurate, cu permeabilităţi şi 

porozităţi reduse (k<1mD, Φ<10%) 
�  Proprietăţi de curgere slabe ale fluidelor şi risc crescut de subsaturare în gaze a 

rocii colector  
� CBM “Coal bed methane”  

� se găseşte în depozitele cărbunoase care au fost îngropate în fereastra de 
generare a gazelor. 

� Gazele sunt adsorbite pe suprafeţele mineralelor constituente.  
� “Methane Hydrates” – acumulări de gaze formate la presiuni ridicate si temperaturi joase 

în sedimentele marine sau permafrostul arctic.  

Caracteristica  comuna a acumulărilor de gaze neconvenţionale este  factorul de 
recuperare  foarte  mic (3-10%), faţă de gazele convenţionale, unde este de circa 80%. 
Întrucât factorul de recuperare pe zăcămintele de gaze neconvenţionale este foarte 
scăzut, volumul de resurse trebuie să fie considerabil pentru ca exploatarea să fie 
rentabilă.  
În consecinţă.  evaluarea rezervoarelor de gaze neconvenţională necesită o explorare 
complexă prin utilizarea celor mai moderne metode de investigaţie geofizică şi 
calibrarea lor cu probe extrase din complexele geologice de interes. 
    Gazele din  şist au fost  descoperite  acum 25 de ani şi au fost puse în valoare acum 
15 ani ,  pentru  prima dată în SUA.  
    Conform acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-
exploatare, încheiate între A.N.R.M. şi Chevron România Holding B.V., după primirea 
licenţelor compania Chevron va parcurge trei etape : 

1) Cercetarea geologică şi de fizică a pământului ; 
2) Forarea unei sonde de prospectare ; 
3) Evaluarea informaţiilor obţinute de sonda de prospectare. 

    În conformitate cu acordurile petroliere de concesiune, să reţinem următoarele 
definiţii : 
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a) EVALUAREA – înseamnă evaluarea prin mijloace adecvate a resurselor geologice 

şi rezervelor zăcământului, incluzând, nelimitativ următoarele : prospecţiuni 
geologice şi geofizice, forajul sondelor de evaluare, exploatarea experimentală, 
studii de zăcământ şi alte studii. 

b) Explorarea sau operaţiuni de explorare – semnifică ansamblul de studii şi 
operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de 
acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcământului, evaluarea 
cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi 
economice de verificare. 

c) Exploatarea experimentală – semnifică ansamblul operaţiunilor petroliere care 
încheie etapa de explorare a unui zăcământ, efectuată în vederea determinării 
condiţiilor tehnice şi economice de valorificare, în vederea fundamentării deciziei 
de trecere la faza de dezvoltare şi/sau exploatare a acestuia. 

    Dezvoltarea gazelor naturale din argile utilizează două tehnologii consacrate : 
• forarea pe orizontală ; 
• fracturarea hidraulică 

Mai întâi, zonele unde au fost descoperite zăcăminte sunt evaluate prin fracturarea 
unor mici zone cu ajutorul unor sonde verticale şi orizontale. 
    Dacă rezultatele explorării sunt promiţătoare, la situl de explorare urmează o serie de 
operaţiuni menite să evalueze  în detaliu viabilitatea comercială a zăcământului. 
Este posibil ca instalaţia de foraj să fie reinstalată pentru a fora o secţiune orizontală în 
argila gazeiferă. 
    Este posibil ca abia în această etapă să se recurgă la fracturare hidraulică pentru a 
testa exact în ce măsură argila gazeiferă poate fi fracturată spre eliberarea rezervelor 
de gaz natural. Dacă rezultatele sunt în continuare încurajatoare, se forează mai multe 
sonde în situl de explorare şi se continuă procesul de fracturare hidraulică. 
    Managerul Chevron din România, dl. Thomas Holst, în 6 februarie 2012, la seminarul 
de informare publică de la Vaslui afirma : „la explorare vom folosi o „mică fracturare 
hidraulică””. 
     Fluidul de fracturare contine în mod normal 99,5% apă şi nisip şi 0,5% aditivi chimici. 
     Acestea sunt dovezi oficiale şi de necontestat că explorarea este la fel de 
periculoasă ca şi exploatarea gazelor de şist pentru că foloseşte aceeaşi metodă 
contestată şi dovedită a fi poluatoare, numită fracturare hidraulică. 
     Cine spune că explorarea nu are efecte dăunătoare pentru mediu şi oameni este  
prost informat sau neinformat sau rău intenţionat sau este interesat să facă lobby 
pentru companiile petroliere din motive diverse care pot fi doar bănuite şi în nici un caz 
ignorate. 
Gazele de şist sunt exploatate (extrase)  prin tehnologia numită “fracturare (fisurare) 
hidraulică” (FH pe scurt ), fiind nevoie de mult mai multe puţuri decât în cazul rezervelor 
convenţionale. “Această  FH presupune pomparea la mare adâncime (câţiva 
kilometri) a unei mari cantităţi de apă, nisip şi aditivi, pentru a sparge stratul de rocă şi 
a elibera gazul. Aditivii folosiţi conţin circa 600 de substante chimice, dintre care unele 
sunt cancerigene. Consumul foarte mare de apă, riscul de contaminare a pânzei de  
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apă freatică si producerea de cutremure mici de suprafaţă sunt argumentele centrale 
împotriva utilizarii metodei de fracturare hidrauluică – singura utilizată în prezent la 
scară comercială pentru extracţia gazului din şisturi.”  
      Fracturarea hidraulică este operaţiunea petrolieră care se aplică în rezervoarele cu 
permeabilitate şi porozitate scăzute pentru realizarea pe cale artificială a unui sistem 
de microfisuri prin care sunt antrenate gazele către gaura de sondă.  
Procedeul constă în pomparea sub presiune în strat a unui volum important de apă în 
amestec cu substanţe chimice adecvate compoziţiei rocii supuse acestui preocedeu 
împreună cu materiale de susţinere, denumite propanţi, care menţin deschis sistemul 
de microfisuri.  
        
Impactul asupra mediului cauzat de procedeul fisurării hidraulice este legat în principal de : 

1. Utilizarea suprafeţelor de teren (suprafeţe necesare pentru săparea sondelor, parcarea şi 
manipularea utilajelor grele), spaţiu necesar pentru echipamentele de suprafaţă, facilităţi de 
procesare a gazelor şi transportul acestora, drumuri de acces. 

2. Emisii poluante în aer şi poluarea fonică: emisiile datorate transportului cu camioane de mare 
tonaj şi a agregatelor de presiune (utilizarea motoarelor termice), manipularea fluidelor care 
conţin substanţe periculoase şi care se pot evapora în aer. 

3. Consumul unor cantităţi semnificative de apă. 
4. Apa poate fi contaminată cu produse chimice folosite în fracturarea hidraulică, dar şi cu apa 

reziduală provenită din formaţiunile fracturate sau traversate, care conţine metale grele (As, 
Hg,...) sau particule radioactive; posibilele căi de migrare către acvifere sau apele de suprafaţă 
pot fi accidentele în timpul transportului cu camioane de mare tonaj, eventuale scurgeri pe liniile 
de colectare, batale pentru apele reziduale, deteriorarea cimentărilor sau coloanelor sondelor 
(deficienţe de echipare a sondelor) sau curgeri necontrolate prin sistemul natural de fisuri al 
rezervorului sau pe planuri de falii; 

5. Este posibilă o intensificare a mişcărilor seismice din cauza fracturării hidraulice sau injecţia unor 
volume mari de apă reziduală; 

6. Posibil impact asupra biodiversităţii.  

Riscuri majore care pot apare în zona Moldovei (cu precădere în jud. Vaslui, Iaşi, 
Bacău, Galați şi Vrancea) ca şi în zona Dobrogea, cauzate de exploatarea gazului de 
şist, prin metoda fracţionării hidraulice, sunt :  
1) contaminarea solului pe o perioadă extrem de îndelungată, scoaterea a zeci de mii 
de Ha din circuitul agricol şi apariţia zonelor de deşert; 
 
2) contaminarea surselor de apă subterană şi de suprafaţă, cu diferite substanţe, aditivi 
chimici şi izotopi radioactivi ( numiţi trasori), pe o perioadă extrem de îndelungată (sute 
sau chiar mii de ani); 
 
3) modificarea ecosistemului existent prin dispariţia şi afectarea a zeci de soiuri de 
plante, păsări şi animale; 
 
4) contaminarea aerului cu substanţe extrem de toxice care pot produce îmbolnăviri 
extrem de grave cum ar fi cancerul, bolile de piele, sângerări sau chiar decesul (ex. 

Radiu-226, Radiu-228 � provoacă cancerul osos și leucemie; Radon-220, Radon-222 � 

provoacă cancerul la plămâni, H2S (hidrogenul sulfurat) � în cantități peste limita 

normală provoacă decesul în mai puțin de 1 minut); 
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5)  distrugerea și dispariția satelor și comunelor prin depopulare � mii de familii vor fi 

silite să abandoneze întreaga zonă datorită poluării, lipsei apei potabile, alimentelor 
sănătoase și a riscului de îmbolnăvire; 
 
6)  producerea unor microcutremure, care pot genera în timp cutremure regionale de 
intensități mari (cazul din Blackpool, în nord-vestul Angliei, din 2011);  
 

7) eliminarea oricărei posibilități de dezvoltare a zonei � majoritatea investitorilor vor 

evita județele Vaslui, Vrancea și Galați; 
 
8) afectarea directă a principalelor activități rurale (apicultură – albinele vor muri 
primele , viticultură, pomicultură, piscicultură, zootehnie etc.); 
 
9) scăderea nivelului de trai și a duratei medii de viață; 
 
10) scumpirea produselor alimentare, a apei potabile, asigurărilor de sanătate și a 
locuințelor, medicamentelor și serviciilor ; 
 
11)  compromiterea totală a turismului în cele două zone. 
 
      Ce ar putea conține fluidul de fracturare hidraulică care poluează sursele de apă?! 
Este o întrebare la care cu greu se poate răspunde având în vedere secretul pe care 
compania Chevron îl păstrează fiind protejată de o lege americană în acest sens . 
      Conform declarației reprezentantului Chevron, Thomas Holst, pe postul TVR2, fluidul 
de fracturare hidraulică « este un fluid care este compus în proporție de 99,5% din apă 
și nisip ».  
Ceea ce a evitat dl. Holst să menționeze este numărul și mai ales denumirea 
substanțelor chimice, peste 750 de asemenea substanţe,  ce vor fi adăugate în fluidul 
de fracturare pentru a acoperi procentajul de 0,5%. Și a mai evitat un lucru extrem de 
important, să menționeze și cantitatea imensă de fluid (apă, nisip, izotopi radioactivi, 
substanțe și adititivi chimici) necesară utilizării metodei de fracturare hidraulică.  
     Căutând să ducă populaţia în eroare, lobbyştii companiei Chevron şi nu numai 
caută să inducă ideea că « fracturarea hidraulică este o tehnologie sigură, folosită de 
peste 60 de ani ! » 
Realitatea este că până în anul 2005 fracturarea hidraulică s-a utilizat doar în foraje 
verticale si abia în 2005, compania DEVON ENERGY a reuşit să combine forajul pe 
orizontală cu fracking-ul cu substanţe chimice pentru extragerea gazului 
neconvenţional ( gazul de şist ) din zăcământul BARNETT ( S.U.A.).  
     Faptul că tehnologia extragerii gazelor de şist prin forare orizontala este nouă, de 

circa 6-7 ani,  iar efectele ei sunt dăunătoare mediului şi vieţii oamenilor, sunt 
probleme mai puţin cunoscute,  insa este confirmat chiar in pliantul companiei 
Chevron unde, la punctul «  Dezvoltarea gazului din argile «  - se arată «  Trebuie amintit 
că producţia de gaze din argile a crescut rapid în ultimul deceniu, în Satele Unite, de la 
3% la cca. 25% din producţia totală a ţării. » 
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    Practic, nu există investigaţii ştiinţifice care să dovedească că noua tehnologie de  
fracking este sigură, dar există destui lobbyşti ai companiilor petroliere respective care, 
dimpotrivă, neagă efectele nocive şi companiile încearcă ascunderea lor prin clauze 
de nedivulgare, plătite de respectivele companii celor care au avut de suferit în urma 
utilizării fracturării hidraulice. 
 
 

III. Evenimente şi fapte care confirmă pericolele la care 
poate fi expusă populaţia din zonele vizate de 
exploatarea gazelor de şist 

Rafinarie Chevron În California 

 
           Din păcate prestigiul Chevron în lume este unul pătat de fapte care pun mari 
semne de întrebare privind seriozitatea şi responsabilitatea companiei. 

Dezastru ecologic în Ecuador – autor compania Chevron  
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           În 2012, la San Ramon, California, la întâlnirea anuală a acţionarilor Chevron, 
           peste 150 de oameni au protestat împotriva Chevron, formandu-se un grup unic 
           de membri de sindicat, actionari si lideri de comunitati. 

Un acţionar al companiei Chevron şi ca el au mai fost şi alţii, profund impresionat 
şi afectat de constatările la faţa locului, în urma exploatărilor de resurse minerale 
din Ecuador, a hotărât ca, la adunarea acţionarilor, să ridice problema în faţa 
şefului Chevron, pentru a pune capăt acestui prăpăd ecologic . 
Iată faptele : compania a contaminat pădurile amazoniene; a lăsat mulţi 
oameni bolnavi de cancer; râurile şi solul au fost otrăvite ; fauna şi flora au fost 
distruse. 
Mulţi oameni şi-au pierdut viaţa sau pe cei dragi, ca rezultat al aroganţei, lipsei 
de responsabilitate şi comportamentului brutal al companiei în pădurile virgine. 
Poluarea produsă a dus la alte afecţiuni : la copii au putrezit tălpile picioarelor, 
pielea căzând bucată cu bucată, le-au apărut negi şi arsuri pe piele; la multe 
femei au apărut negi canceroşi pe nas . 
Este normal să fie atâta cancer într-o pădure virgină ?  
În multe locuri nu se mai vad animale sau păsări deoarece au început să moară. 
Declaraţii culese din zonă : 
„ Noi toţi avem dreptul la viaţă. Nimeni nu are dreptul, chiar cea mai puternică 
companie multinaţională din lume, să ne ia acest drept .” 
„Vreau să le spun celor de la Chevron că şi noi suntem oameni ca şi dânşii. Dacă 
dumnealor le place să aibă o apă curată şi noi avem dreptul la apă curată. De 
ce vor să ne discrimineze ?!” 
„ Chevron a părasit Ecuadorul cu foarte mulţi bani din bogăţiile noastre şi nu ne-
au lăsat nimic. Noi am rămas cu poluare, cu morţi şi cu boli, fără să mai putem 
recupera vreodată ceva din ce am pierdut „. 

Cel mai prost an din istoria Chevron în Nigeria 
Incidentele de petrol şi gaze din Delta Nigerului ( Nigeria ) nu se mai termina . 
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În dimineaţa de 16 ianuarie 2012, locuitorii comunităţilor Koluama 1 şi Koluama 2 
au fost treziţi de explozia puţului principal de gaze al companiei Chevron . 

 
Incendiul a înrăutăţit viaţa comunităţii într-un mod foarte grav : apa  a fost 
otrăvită ; mediul a fost devastat ; mijloacele de existenţă distruse ; oamenii sunt 
ruinaţi şi neajutoraţi. Incendiul a afectat sănătatea  şi mijloacele de existenţă a 
oamenilor care trăiesc doar din pescuit. Ca urmare a unui lichid toxic ce s-a 
scurs la incendiu, peştii şi alte vietăţi acvatice au murit în număr foarte mare. 
Pentru locuitori nu este sănătos să se mănânce nimic din ocean sau din râul 
Niger, vieţile lor fiind în mare pericol. 

Incendiu la platforma Chevron din Delta Nigerului 

:  
            

Declaraţii ale unor locuitori : 
   Anna Orumo : „ Nu ne place ce se întâmplă cu mediul înconjurător „  
   Doris Okorodudu : „ Vreau să le spun celor de la Chevron ce gândesc : ceea 
ce se întâmplă este inacceptabil ; ne atacă sănătatea şi ne împiedică să 
mergem la pescuit în ocean. Suntem furioşi şi Chevron trebuie să ştie acest lucru„  
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Peşti morţi în delta Nigerului 
 
 

 

O lună întreagă s-a scurs până când Chevron să facă o încercare măcar de a 
opri incendiul cu gaz. 
Timp de 30 de zile, compania nu a făcut nimic pănă în 2 martie când incendiul s-
a stins în urma arderii întregii rezerve de gaz. După incendiu, deşi Chevron 
pretinde că nu vor mai fi scurgeri de gaz, responsabilii comunităţii raportează 
existenţa de bule la suprafaţa apei şi un miros nociv persistent în zonă. 
Pentru acest motiv femeile din zona au protestat în faţa birourilor companiei 
Chevron, iar o delegaţie a parcurs peste 10000 km pentru a protesta în faţa 
sediului central al Chevron din S.U.A. 

       Chevron este criticat in fiecare an la intalnirea actionarilor, dar protestele din  
           2012 au atras o multime mai mare si mai diversă, orientată spre probleme 
           juridice, legate de scăpările de petrol şi amenzile pentru practici incorecte ale  
           gigantului petrolier. 
           Faptul ca directorul executiv Watson a omis fraudulos obligatiile curente ale  
           companiei in Brazilia, Ecuador si Nigeria este subliniat inca o data nepasarea sa  
           colosala in ce priveste siguranta muncitorilor, intretinerea unui mediu nepoluat si  
           drepturile omului.  
           Aceasta s-a reflectat în numărul record de voturi care au susţinut ca Watson să  
           nu prezideze întalnirea. 
           Chevron a primit amenzi care se ridică la mai mult de 43 miliarde de dolari:  
           22 de miliarde pentru scurgeri de petrol pe coasta Braziliei, 18 miliarde pentru    
           contaminarea cu petrol din Ecuador, 3 milioane pentru explozii de la gaz pe  
           coasta Nigeriei si 27 milioane pentru neplatirea impozitelor in Richmond. 
           Domnului João Antonio de Moraes, coordonatorul national al Uniunii Federale a  
           Lucratorilor din Industria Petroliera a Braziliei, nu I s-a ingaduit sa intre la sedinta  
           sub pretextul unei presupuse erori birocratice: “Am calatorit pe tot intinsul  
           globului pentru a impune companiei Chevron sa ridice nivelul de siguranta al  
           echipamentelor si rafinariilor sale. Faptul ca mi s-a refuzat accesul la intalnire  
           arata lipsa de respect pe care Chevron o are fata de comunitatile unde 
           opereaza.  
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           Neglijenta companiei Chevron fata de siguranta muncitorilor si fata  
           de mediu din Brazilia in Ecuador, din Nigeria si pana in California nu va ramane  
           fara raspuns.” 
           Federatia Unita a Muncitorilor Petrolieri a deschis proces in martie pentru a cere  
           anularea tuturor contractelor de petrol si gaze pe care Chevron le are in Brazilia.  
           La doi reprezentanti din partea Sindicatului Steelworkers li s-a refuzat de asemeni  
           accesul la intalnire. 
           Sapte hotarari ale actionarilor au fost prezentate spre a discuta operatiile  
           riscante ale lui Chevron, incluzand o cerere de a separa functia de director 
           executiv de cea de presedinte al adunarii, cerere care a primit 38 procente din  
           voturi (dublu d ecat a primit in anii precedenti). Inspectorul statului New York 

Thomas P. DiNapoli impreuna cu 39 de alti investitori, avand actiuni in total de 
580 de miliarde de dolari). 

 
Dezastru in Kazahstan 
 
Makhambet Khakimov, un activist de mediu din Atyrau, Kazahstan, a vorbit 
despre impactul de douăzeci de ani de implicare Chevron în industria de petrol 
din Kazahstan. El descrie problemele sociale și de mediu, creșterea poluării, și 
despre o disperare crescuta cu privire la viitorul vietii in Kazahstan, odată ce a 
început explorarea şi exploatarea gazelor. 
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Din declaratiile activistului de mediu rezulta urmatoarele :  
• în spatele unei faţade de tehnologie avansată, compania ascunde adevăruri 

neatrăgătoare precum cele legate de poluarea masivă a mediului ; 
• De 9 ani locuitorii comunei Berezovka, datorită afectării 
    mediului şi sănătăţii din localitate, se luptă pentru  
    relocarea într-o altă localitate cu un mediu curat ; 
• Aproximativ jumătate din săteni suferă de boli cronice. Ei resimt nocivitatea 

hidrogenului sulfurat şi al altor chimicale toxice ; 
• Cel mai recent atac cu gaz şi chimicale toxice s-a întâmplat pe 12 aprilie 

2012, de ziua Cosmonautului. Mirosul de gaz în sat era atât de puternic ca era 
imposibil sa stai afară, iar copii din şcoală şi-au astupat nasul şi gura pentru că 
nu mai puteau respira. 

• Pericolul cel mai mare era pentru bolnavii hipertensivi care pot muri datorită 
imposibilităţii de a respira. 

• În anul 2010 a început să se scufunde pământul în zonă, peste tot apărând 
semne de genul : 

 

Prăbuşire de teren în curtea unui sătean ! 
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Spărtură în pământ, în stepă, la 2 km de zona sondelor ! 

 
Spărtură sub casa unui locuitor din Berezovka ! 
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Forurile de mediu din S.U.A confirmă legătura dintre cutremure şi 

fracturarea hidraulică 
 
   La 5 noiembrie 2012, un cutremur cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter, a 
fost simţit în Illinois. Până acum doi ani, numărul cutremurelor din zonă nu 
depăşea 50 de cutremure pe an dar, după 2010 cutremurele care au zguduit 
zona s-au ridicat la peste 1000 pe an . 
De ce ? Care să fie cauza ? 
În conformitate cu agenţia de mediu, cauza o constituie cele 181 de sonde de 
extracţie a gazelor de şist aflate în zona Lincoln County. 
Practica fracturării hidraulice de injectare a fluidului de fracturare, la presiuni de 
peste 1000 atmosfere, a arătat că provoacă cutremure, fapt constatat atât de 
armată cât de U.S. Geological Survey care au demonstrat că pompele utilizate 
la fracturarea hidraulică, pentru a sparge straturile de rocă, în vederea eliberării 
gazului metan, provoacă mişcări seismice importante. 
    În timp ce forurile de mediu s-au concentrat, în principal, pe capacitatea 
fracturării de a polua mediul, un fenomen la fel de ameninţător, este creşterea 
activităţii seismice regionale, lucru care reiese clar din studiile unor institute de 
cercetare din S.U.A. 
De asemenea a mai fost făcută o legătură clară între creşterea activităţii 
seismice şi injectarea fluidului în subsol la presiuni mari, continuarea cercetărilor, 
atât de armata S.U.A cât şi de U.S. Geological Survey a demonstrat că 
instabilitatea straturilor subterane alături de presiunea mare utilizată la fracturare 
măreşte capacitatea activităţii seismice în zonă. 
    Lucrul acesta a fost demonstrat şi în Marea Britanie, unde, la 2 noiembrie 2012, 
un raport comandat de Resurse Cuadrilla, a recunoscut că fracturarea 
hidraulică, utilizată în zonă, a fost responsabilă pentru două cutremure care au 
lovit zona Lancashire precum şi pentru cele peste 50 de cutremure, mai mici ca 
intensitate, din zona Blackpool. 
    Puţin sensibilizate de această problemă, companiile care au utilizat 
fracturarea hidraulică şi în general industria de petrol şi gaze au respins acuzaţiile 
şi, în plus, au angajat trusturi de televiziune pentru a face reclamă gazelor de şist, 
arătând că acestea sunt de viitor pentru America, că extragerea lor oferă în plus 
şi locuri de muncă, resurse energetice care vor asigura independenţa 
energetică a S.U.A. ( aşa cum se spune şi pe la noi !). 
 

            Realitatea din Pittsburgh - Pennsylvania 
O discutie initiata de Grupul de Initiativa al Societăţii Civile Bârlădene, despre gazele 
de sist si fracturarea hidraulica in Pennsylvania, cu dl Douglas Shields, presedintele 
Consiliului Local din Pittsburgh in 2010, cand s-a interzis forarea in Pittsburgh şi membru 
al Consiliului Local timp de peste 8 ani a scos la iveală o serie de pericole la care a fost 
şi este supusă populaţia şi mediul din zonă. 
Astfel, s-au desprins următoarele concluzii ( se poate urmări discuţia înregistrată, la 
fiecare fragment fiind trecute ora, minutul şi secunda intervenţiei unde G – este 
persoana din GISC iar D.S. este dl. Douglas Shields ) : 
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Premierul Victor Ponta nu face nici un efort pentru a se informa în legătură cu  
pericolele pe care le presupune fracturarea hidraulică, cu nenorocirile trăite de 
populaţie pe diferite meleaguri ale globului pământesc, unde companiile petroliere au  
exploatat petrol sau gaze de şist, sau poate intenţionat nu o face pentru a putea ieşi 
pe media şi susţine adevărate aberaţii despre faptul că “ nu se întâmplă nimic “. 
    Iată declaraţie “responsabilă !” dată de premier la B1 TV:” ... dacă există cel mai 
mic simptom că ..., vreo temere de … dacă se întâmplă ceva cu pânza freatică, dacă 
... pentru că până acum ştiţi care este realitatea s-a spus s-ar putea să fie afectată dar 
nu s-a întâmplat niciodată, doamne fereşte să se întâmple vreodată !” 
    Aşadar, dl. Victor Ponta nu a auzit nimic despre cele întâmplate în Ecuador, Nigeria, 
Brazilia, Kazahstan şi chiar S.U.A. şi face afirmaţii de genul să adoarmă conştiinţa 
românilor.  
    De fapt gazele de şist tocmai au fost date pe ascuns. Catastrofă ecologică şi socială 
iminentă, aprobată de guvernul Ponta. 
Exploatarea gazelor de şist: o moarte lenta prin otrăvire pentru locuitorii comunităţilor în 
care se exploatează. Ce a început Băsescu prin MRU, termina guvernul Ponta.  
     În aceste condiţii îi aducem noi la cunoştinţă domnului prim ministru toate 
nenorocirile întâmplate în ţările enumerate mai sus, invitându-l să citescă problemele 

din prezentul material, intitulate “Evenimente şi fapte care confirmă pericolele 
la care poate fi expusă populaţia din zonele vizate de exploatarea 

gazelor de şist” poate în aceste condiţii se va lămuri şi va solicita să se documenteze 
mai mult şi mai profund de la surse specializate şi de bună credinţă pe care în mod 
sigur le are. 
    În ce ne priveşte am dori să-i aducem la cunoştinţă aprecierile dl. Douglas Shields, 
consiler local la Pittsburgh din Pennsylvania cu care GISC Bârlădene a reuşit să poarte 
o discuţie directă pe net. 
Intervenţie membru G.I.S.C. “ Primul nostru ministru a declarat recent ca noi ne plangem 
degeaba , adica fara motiv, pentru ca nu s-a intamplat nicaieri, nici un accident din 
cauza fracturarii hidraulice! “ 
Răspuns dl. Douglas : “Citeste primul ministru ziarele?” 
Intervenţie membru G.I.S.C:” Nu stim daca le citeste.” 
Răspuns dl. Douglas : “ Pe ce planeta traieste domnul acesta? Sa vina aici in 

Pennsylvania. Cand Consiliul Local din Pittsburgh a inceput sa lucreze asupra legislatiei 

care sa  reglementeze aceasta problema, ne-am axat pe trei directii: sanatate, 

siguranta si bunastare. Chiar in timp ce dezbateam aceasta ordonanta trei sau patru 

sonde au luat foc, au explodat pur si simplu. La nord de Pittsburgh, la aproape 20 de 

mile, in 2010, a explodat o sonda, doi oameni au murit, fluidul pe care l-au injectat a 

iesit afara arzand timp de cateva zile.  
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IV. Exploatarea gazelor de şist de către companiile străine – 
o falsă problemă a scăderii preţului la gaze şi la apariţia 
de locuri de muncă 

 
    România a semnat acorduri cu F.M.I. şi U.E. prin care se angajează să liberalizeze 
piaţa de gaze şi energie . Astfel preţurile vor fi liberalizate total până în 2014 pentru 
industrie şi până în 2018 pentru populaţie, iar în acel moment, în Uniunea Europeană, 
preţurile vor fi unice.  
    Desigur va creşte în aceste condiţii şi preţul producţiei interne de gaze de la  
180 $/ 1000 m.c. până la nivelul preţului gazelor din import, care este de cca.  
420$/1000 m.c. În acest mod noi, românii, nu vom avea acces la gazele româneşti 
ieftine pentru că preţul stabilit de companiile care îl exploatează va creşte. 
    Referitor la gazele de şist, gaze neconvenţionale, acestea vor avea un preţ 
necompetitiv în raport cu preţul gazelor convenţionale, lucru recunoscut chiar de 
secretarul de stat de la Ministerul Economiei, dl. Mihai Adrian Albulescu, în scrisoarea  
de răspuns Nr. 170406/12.02.2013, trimisă Grupului de Iniţiativă al Societăţii Civile 
Bârlădene. 
    În aceste condiţii dacă, prin absurd, gazele de şist ar avea un preţ mai mic decât 
preţul gazelor convenţionale, acest lucru nu ar influenţa decât profitul companiilor 
petroliere care ar lua ca primă măsură creşterea preţului până la nivelul celui 
european. 
    Oricum, pentru poporul român, este deja stabilit şi semnat ca gazele naturale să fie 
scumpite indiferent cum ar fi produse. Deci, astăzi, lobbyştii gazelor de şist care susţin 
contrariul, mint cu neruşinare. 
În această situaţie, conform acordurilor petroliere încheiate pe baza Legii petrolului nr. 
238/2004, în urma exploatării gazelor de şist, România cu ce se va alege ? 
    Credem că cel mai sugestiv este ceea ce a concluzionat analistul economic , dl. Ilie 
Şerbănescu ( un român adevărat ) la dezbaterile organizate pe tema gazelor de şist, la 
Parlamentul României, în sala “Drepturile omului “ ( secvenţa video cu intervenţia 
domnului Ilie Şerbănescu ). 
Deci România, spre îngrijorarea şi disperarea românilor, se va alege cu : 

• pierderea rezervelor de gaze de şist care vor deveni proprietatea celor care le 
exploatează, putându-le exporta unde doresc ; 

• reinjectarea ( depozitare ) în subsol a rezidului de fracturare infectat şi contaminat 
cu substanţe cancerigene şi mutagene ( de exemplu în Moldova peste 2 miliarde 
de metri cubi ) ; 

• cumpărarea propriului gaz, dacă cei care îl exploatează se îndură să ni-l vândă şi 
nouă, la preţul pieţei, adică la fel de mare ca şi cel importat ; deci rezultă o falsă 
problemă a independenţei energetice ; 

• moştenirea tristă legată de contaminarea mediului şi îmbolnăvirea populaţiei, 
lipsa hranei şi a apei potabile, deci practic este vorba de distrugerea şi dispariţia 
satelor şi comunelor prin depopulare; mii de familii vor fi silite să abandoneze 
întreaga zonă datorită poluării, lipsei apei potabile, alimentelor sănătoase şi a 
riscului de îmbolnăvire; 
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    Cât priveşte problema locurilor de muncă, iarăşi trebuie să recunoaştem că este o 
falsă problemă atunci când luăm în calcul tehnica supersofisticată cu care compania 
străină explorează şi exploatează gazul de şist şi nevoia de a fi deservită de personal 
supercalificat, personal care, doar în zonele industriale ale ţării este probabil să fie 
descoperit dar nici într-un caz nu-l vom găsi în satele din Moldova. 
    Chiar gigantul american Chevron, furnizor cheie de energie pe continentul 
european, încă din anii ’60, ne demonstreză acest lucru prin pliantul «  Chevron în 
Europa », în care, la punctul «  Dezvoltarea gazului din argile » arată că : »…în prezent 
compania Chevron produce în Europa 139.000 de barili de petrol echivalent ( adică 
petrol şi gaze )şi are în Europa aproape 1000 de angajaţi în activităţile pe care le 
derulează în sectorul petrolului şi gazelor naturale ». 
    Aşadar în 50 de ani Chevron a creat doar câteva sute de locuri de muncă şi atunci, 
este de la sine înţeles de ce Chevron evită şi nu poate răspunde la întrebările concrete 
legate de tipul şi numărul locurilor de muncă . Activitatea în domeniul gazelor de şist 
este superspecializată şi foloseşte un personal calificat exclusiv pentru deservirea unei       
tehnici performante care nu necesită multă forţă de muncă şi cu atât mai puţin din  
cea necalificată. Deci în zonele vizate de explorarea gazelor de şist vor fi  create 
foarte puţine locuri de muncă iar cine susţine contrariul nu este decât un simplu 
dezinformator şi un lobbyst al companiei Chevron. 
    Probabil că un număr redus de locuri ca muncitori necalificaţi la construirea unor căi 
de acces, paznici sau bucătari se vor găsi dar, desigur, într-un număr foarte mic şi de 
scurtă durată. 
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V.  „Explorarea gazelor de şist nu este periculoasă şi nu  
      afectează mediu” – o dezinformare uriaşă pe care o  
      face primul ministru Victor Ponta 
Primul Ministru, Victor Ponta – face discriminare între populaţia din Moldova şi 

populaţiile din alte zone ale României 

 
    In fata opozitiei organelor locale din Bihor premierul Victor Ponta asigura pe bihoreni 
ca fara voia lor nu se va trece la explorarea gazelor de şist in zona Bailor Felix.  
    Astfel, implicit, sunt recunoscute efectele nocive, legate de infestarea şi 
contaminarea apei sau dispariţia acesteia şi respectiv îmbolnăvirea populaţiei sau 
afectarea mediului din zona Bihor. 
Iată declaraţia : 
„ Există în zona Bihor o opoziţie la acest gen de explorări şi le spun şi politici-enilor şi 
oamenilor de acolo, nu se face nici un fel de explorare, dacă voi, autorităţile locale nu 
sunteţi de acord „ 
    Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu situaţia din Moldova unde, în patru rânduri de 
proteste, au ieşit în stradă peste 25000 de cetăţeni, iar premierul Ponta nu dovedeşte  
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nici un gest de revenire asupra proiectului, ba mai mult pedalează pentru trecerea 
urgentă la explorare prin trei instalaţii care au primit deja Certificate de urbanism. 
    Astfel, pe cale de consecinţă logică, acesta recunoaşte oficial că în anumite zone, 
nu vor începe operaţiuni de fracturare hidraulică, dacă organele locale şi politicienii 
din zonă se opun, pe când în Moldova, chiar dacă cetăţenii s-au opus în număr foarte 
mare, nu au aceeaşi şansă ca şi când, aceştia ar fi  o populaţie de categorie 
inferioară. 
Iată declaraţia : 
 „ Autorităţilor locale din Vaslui le-am explicat, le-am dat toate garanţiile ( oare !? )  
 şi într-un fel le-am convins, trimiţând compania ( Chevron ) să le explice ea, că nu  
 e numai interesul meu „ 
„ Autorităţile din Vaslui au dat acordul, dar autorităţile din alte judeţe nu au dat acordul 
şi nu le va forţa nimeni, şi le spun din nou celor din Bihor care sunt foarte preocupaţi, că 
nu se întâmplă nimic fără ei „. 
 
Directorul ANRM, dl. Dorin Cojocaru, recunoaşte că : „Poate că într-adevăr ANRM a 
greşit în momentul în care a trecut în acele contracte cu Chevronul şi această cerinţă de 
a scrie la definiţia gazelor şi "gaze neconvenţionale (de şist). Este un lucru pe care pur şi 
simplu nici nu trebuia să-l scriem, pentru că a fost o dorinţă a Chevronului într-adevăr ..”. 
 
Conform acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, 
încheiate între A.N.R.M. şi Chevron România Holding B.V., după primirea licenţelor 
compania Chevron va parcurge trei etape : 

1) Cercetarea geologică şi de fizică a pământului ; 
2) Forarea unei sonde de prospectare ; 
3) Evaluarea informaţiilor obţinute de sonda de prospectare. 

    În conformitate cu acordurile petroliere de concesiune, să reţinem următoarele 
definiţii : 

a) EVALUAREA – înseamnă evaluarea prin mijloace adecvate a resurselor 
geologice şi rezervelor zăcământului, incluzând, nelimitativ următoarele : 
prospecţiuni geologice şi geofizice, forajul sondelor de evaluare, 
exploatarea experimentală, studii de zăcământ şi alte studii. 

b) Explorarea sau operaţiuni de explorare – semnifică ansamblul de studii şi 
operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de 
acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcământului, evaluarea 
cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor 
tehnice şi economice de verificare. 

c) Exploatarea experimentală – semnifică ansamblul operaţiunilor petroliere 
care încheie etapa de explorare a unui zăcământ, efectuată în vederea 
determinării condiţiilor tehnice şi economice de valorificare, în vederea 
fundamentării deciziei de trecere la faza de dezvoltare şi/sau exploatare a 
acestuia. 

    Dezvoltarea gazelor naturale din argile utilizează două tehnologii consacrate : 
• forarea pe orizontală ; 
• fracturarea hidraulică 
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Mai întâi, zonele unde au fost descoperite zăcăminte sunt evaluate prin fracturarea 
unor mici zone cu ajutorul unor sonde verticale şi orizontale. 
    Dacă rezultatele explorării sunt promiţătoare, la situl de explorare urmează o serie de 
operaţiuni menite să evalueze  în detaliu viabilitatea comercială a zăcământului. 
Este posibil ca intalaţia de foraj să fie reinstalată pentru a fora o secţiune orizontală în 
argila gazeiferă. 
    Este posibil ca abia în această etapă să se recurgă la fracturare hidraulică pentru a 
testa exact în ce măsură argila gazeiferă poate fi fracturată spre eliberarea rezervelor 
de gaz natural. Dacă rezultatele sunt în continuare încurajatoare, se forează mai multe 
sonde în situl de explorare şi se continuă procesul de fracturare hidraulică. 
    Managerul Chevron din România, dl. Thomas Holst, în 6 februarie 2012, la seminarul 
de informare publică de la Vaslui afirma : „la explorare vom folosi o „mică fracturare 
hidraulică””. 
     Fluidul de fracturare contine în mod normal 99,5% apă şi nisip şi 0,5% aditivi chimici. 
     Acestea sunt dovezi oficiale şi de necontestat că explorarea este la fel de 
periculoasă ca şi exploatarea gazelor de şist pentru că foloseşte aceeaşi metodă 
contestztă şi dovedită a fi poluatoare, numită fracturare hidraulică. 
     Cine spune că explorarea nu are efecte dăunătoare pentru mediu şi oameni este  
prost informat sau neinformat sau rău intenţionat sau este interesat să facă lobby 
pentru companiile petroliere din motive diverse care pot fi doar bănuite şi în nici un caz 
ignorate. 
    Din cele prezentate mai sus, care sunt părţi ale conţinutului acordurilor petroliere 
încheiate de Guvernul României cu compania Chevron, reiese foarte clar că 
explorarea foloseşte aceeaşi metodă de fracturare hidraulică cu aceleaşi substanţe 
toxice ca şi exploatarea, având aceleaşi efecte dezastruoase pentru mediu şi viaţa 
oamenilor. 
    Ca dovadă, prezentăm fapte şi o listă cu persoane care au  avut de suferit, sub 
aspectul sănătăţii, chiar în Pennsylvania, de care ar trebui să aibă cunoştinţă şi 
reprezentanţii Guvernului României, care semnează aceste acorduri,  pentru a nu 
condamna şi populaţia României la asemenea tragedii. 
 

a) un judecător responsabil din S.U.A. trage la răspundere un stat iresponsabil 

 

   Judecătorul Paul Grewal, din California, a invalidat un act federal prin care statul 
California a concesionat teren din proprietate publică din localităţile Fresno şi 
Monterey unor companii ce doreau să extragă gaze de şist, fără a lua în considerare 
impactul fracturării hidraulice asupra mediului.  
   Acţiunea în instanţă, s-a datorat faptului că populaţia , îngrijorată, a protestat ca 
urmarea a temerii că în zonă s-ar putea dezvolta exploatarea gazelor de şist prin 
fracturare hidraulică despre care se ştia că a cauzat multă suferinţă oamenilor. 
   Această decizie importantă recunoaşte că fracturarea hidraulică prezintă riscuri noi  
în California pentru oameni, aer, apă şi faună, pe care agenţiile guvernamentale nu ar 
trebui să le ignore. 
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b) Primul caz din S.U.A. confirmat în documente oficiale de instituţii abilitate, 

de contaminare a apei subterane cu metan termogenic provenit de la 
sondele de gaze de şist ( EXTRAS ) 

 
Departamentul de Resurse Naturale  
Bill Ritter, Jr., guvernatorul  
1120 Lincoln St Suite 801  
Denver, CO 80203  
Telefon: (303) 894-2100  
FAX: (303) 894-2109  
www.colorado.gov / c 
 

Trei proprietari din Colorado, Mike Markham, Renee McClure, și Aimee Ellsworth, ale 
căror puţuri de apa au fost contaminate cu metan de la exploatările de gaze de şist şi 
petrol au reclamat situaţia la COGCC.  
COGCC a investigat plângerile de la toţi cei trei proprietari în 2008 și 2009, și a emis  
rapoarte scrise care rezumă constatările lor pentru fiecare în parte . Astfel, au ajuns la 
concluzia că sursa de apă a lui Aimee Ellsworth conținea un amestec de metan 
biogenic şi termogenic, care a fost atribuit exploatării de petrol și gaze de şist din zonă . 
 Pentru stingerea litigiului d-na Ellsworth, la propunerea operatorului care exploata 
gaze, a ajuns la o înțelegere cu acesta, respectiv a fost despăgubită cu o sumă de 
bani şi obligată să respecte o clauză de confidenţialitate . 
    Acesta este primul caz, dovedit prin acte oficiale din S.U.A., emise de structuri 
competente cum este COGCC ( Comisia pentru Conservare de Petrol şi Gaze ) despre 
care, spre surprinderea noastră, dl. Victor Ponta nu are cunoştinţă! 
    Din acest caz şi din multe altele, petrecute în S.U.A., rezultă că toate companiile 
petroliere adoptă ca manieră de rezolvare a incidentelor de poluare, cu scop de a 
ascunde legătura între poluările apărute şi operaţiunile de fracturare , respectiv îi 
despăgubeşte pe cei afectaţi, cu condiţia semnării şi respectării de către aceştia a 
unei clauze de confidenţialitate 
 

c) Dovezi despre efecte de poluare a apei  

   1)  În iunie 2012 compania Chesapeake Energy a plătit şi cumpărat cu 1,6 milioane 
de dolari, casele a trei familii ( Mc. Mickens, Spencers şi Phillips ) de pe strada Paradise 
( Bradford County, Pennsylvania ) a căror surse de apă au fost poluate în 2010 cu 
metan termogenic de la fracturarea hidraulică . 
    Cele trei familii nu au acceptat clauza de confidenţialitate prin care companiile de 
exploatare a gazelor de şist vor să ascundă cauzele poluării apei. După cea mai 
recentă estimare între 81-200 de familii, din nordul şi centrul Pennsylvaniei au avut apa 
poluată din cauza fracturării hidraulice . 
    Localnicii spun că „ Limonada Bradford „ poate concura acum cu „Limonada 
Dimock” datorită modificării apei la culoare, gustului, conţinutului de sendimente şi 
substanţelor chimice dar şi a spumei care se formează datorită fracking-ului. 
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2) De la data de 29 februarie 2012, douăsprezece familii din Butler County 

(Pennsylvania ) au rămas fără apă potabilă deoarece compania care fora  după 
gaze de şist, Energy Rex, a sistat furnizarea de apă către familiile cărora le-a fost 
poluată apa.  

O localnică afectată de situaţie, pe nume Janet Mc Intyre, a anunţat că deja un om a 
murit iar restul cartierului se află în stare de urgenţă. 
      Statisticile EPA Pennsylvania arată că gazul metan s-a răspândit în acvifere, de la 
puţurile nou forate, în  procente cuprinse între 6,2% - 7,2% din acestea . 
      Gazul se răspândeşte în proporţie foarte mare la forajele orizontale. 
 

d) Cazul primarului din Dish 

Calvin  Tillman, ales în 2007 primar al oraşului Dish, a decis să plece din localitate, după 
ce a văzut că micuții lui se trezeau cu sângerări nazale. Nu erau singurii care au sesizat 
că ceva ciudat se întâmplă: locuitorii din zonă se plângeau de tulburări circulatorii, 
amețeli și sângerări. Dish se află în apropierea unui important zăcământ de gaze de 
șist. În localitate sunt 60 de sonde folosite pentru exploatare. Prima sondă a început să 
lucreze în 2005. 
Cum singura industrie în zona erau doar sondele pentru extragerea gazului de şist 
primarul a hotărât să angajeze o societate specializată şi să facă un studiu al mediului ( 
aer, sol, apă, subsol).  
 Studiile de aer au arătat că deasupra zăcământului Barnett, din apropiere de Dish, 
nivelul de benzen este mult prea ridicat. Produsul chimic este cancerigen, atrag 
atenția specialiștii. Primarul a luat decizia de a se muta destul de greu, abia după ce 
fiul său de cinci ani a avut mari probleme. 
 Copilul s-a trezit în mijlocul nopții, chinuit de abundente sângerări nazale. "Avea 
mâinile pline de sânge, era sânge pe pereți - casa noastră arăta de parcă avusese loc 
o crimă în ea", spunea Tillman, într-un interviu acordat The Huffington Post. 
 
                e)  Doctori, avocaţi de sanatate publică şi rezidenţi din Pennsylvania cer 

domnului Shah, comisarul pentru sănătate din New York, să ia în considerare impactul 

fracturării hidraulice asupra sanataţii. 

 
25 martie 2013 
de Sarah Lowry 
 
Catre Dr. Nirav Shah 
 
Comisar pentru sanatate al statului New York 
 
Departamentul de Sanatate al statului New York 
 
Corning Tower, Empire State Plaza 
 
Albany, NY 12237 
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Domnule Dr. Shah: 
 
    Subsemnații: medici, avocați de sănătate publică, lideri locali și rezidenți din 
Pennsylvania, împărtășesc viziunea dvs că îngrijirea sănătății reprezinta un ecosistem- 
subiectul conferintei pe care ar fi trebuit sa o tineti astazi, dar care s-a anulat.  
    Privati de orice preocupare care s-ar putea compara cu cea aratata de către 
guvernatorul de New York și de dvs, noi ne aflam într-o stare de criză, atacati puternic 
de industria de foraje de gaze neconvenționale. Nestiuti sau ignorati, suferim efectele 
asupra sanatatii cauzate de produse chimice organice volatile, explozii, incendii, apa 
contaminata, poluanți atmosferici periculosi, evacuari și multe altele. Ne-am dori ca 
vocile noastre sa se faca auzite astăzi, cand vizitati statul nostru.  
 
Pentru inceput, avem trei rugaminti : 
 
1)  În primul rând, în calitate de comisar pentru sanatate al statului New York, dvs 
reprezentati o parte vitala a ecosistemului pentru ingrijirea sănătatii din întreaga 
regiune Marcellus Shale. Deci noi, oamenii din Pennsylvania, credem ca este imperativ 
necesar ca sa va mentineti aceeasi pozitie, pastrand moratoriul din statul 
dumneavoastră impotriva exploatarii gazelor de șist.  
    Impactul asupra intregului ciclu de viata a dovedit ca exploatarea gazelor de sist nu 
este sigura pentru sănătatea oamenilor si a animalelor.  
     Cazurile de imbolnavire sunt larg răspândite în tinutul cu sisturi din Pennsylvania. 
Multe cazuri au fost ascunse din cauza clauzelor de ne-divulgare scrise in contracte; cu 
toate acestea, am reusit sa adunam o "listă a celor afectati", cu peste 900 de persoane 
și familii identificate în registrul public ca fiind afectate pana acum din cauza forajelor 
de gaze de șist. Putem identifica pe cei care sufera si simptomele avute, dar nu putem 
identifica multiplele cai prin care se raspandeste expunerea la produse chimice, astfel 
încât nu este posibil să se garanteze că se poate propune vreo reglementare privind 
extracția gazelor de șist care va ține oamenii în siguranță. 
2)  În al doilea rând, în studiul pe care il desfasurati privind efectele asupra sanatatii a 
fracturarii hidraulice, aveți nevoie de studii de caz, simptomele și datele cu privire la 
căile de raspandire a expunerii la poluare in randul locuitorilor statului Pennsylvania, 
afectati de extractia gazelor de șist. 
Statul nostru permite in mod iresponsabil operatiunile de foraje si fracturare hidraulica, 
fara date privind impactul asupra sanatatii. Va rugam sa nu faceti aceeași greșeală în 
New York. Noi credem că aveți nevoie sa studiati cazurile de imbolnaviri și 
contaminare din Pennsylvania.  
     Având în vedere că nu exista registre publice cu plângerile legate de sănătatea 
afectata din cauza dezvoltarii gazelor de șist în Pennsylvania, suntem gata să va oferim 
ajutorul.  
     Walter Tsou, medic, fost președinte al Asociatiei pentru Sanatate Publica in America, 
fost comisar pentru sanatate in Philadelphia, și actualul președinte al filialei din 
Philadelphia, a asociatiei Medici pentru Responsabilitate Socială, poate aranja pentru 
dvs. sa vizitati si sa studiati familiile afectate din Pennsylvania. În plus, rezultatele studiilor 
Geisinger, UPenn, și EPA sunt esențiale pentru investigatia dvs., și vă rugăm să așteptați 
aceste studii. 
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3)  Desigur, în spatele fiecarei date se află o viata umana. Deci, in al treilea rand, 
facem apel la dvs., in calitatea dvs. de medic. Aici, în Pennsylvania, avem nevoie de 
ajutorul dumneavoastra. 
Guvernatorul Corbett a forțat demisia Secretarului pentru Sanatate Eli Avila, care 
recomandase crearea unui registru de stat pentru plângerile de sănătate legate de 
dezvoltarea gazelor de șist. Impactul asupra sănătății nu este încă urmărit de către      
Departamentul nostru de Sanatate. 
    Astfel, ziarul New York Times in noiembrie 2011 a prezentat marturii despre suferinta 
familiilor Haney si Voyles, spre exemplu, un băiețel a suferit dureri intestinale timp de 
peste un an. Un iaz deschis de acumulare a deșeurilor rezultate din fracking, situat in 
apropierea caselor lor, le-a afectat sănătatea, distrugându-le bunăstarea 
și ucigand 21 din animalele lor (incluzand puii nascuti morti).  
    Dar Departamentul nostru de Sanatate a pretins ca "nu are cunoștință" de aceste 
efecte, uitandu-se cu aceiasi ochi orbi si la alte suferinte: arsuri la ochi, dureri de gat si 
dureri de cap in familia Hallowich, familia Headley, și sute de alte familii. 
    Departamentul nostru de Protecție a Mediului caută acum si mai multe scutiri pentru 
industria pe care ar trebui să o reglementeze, în ciuda rapoartelor de arsuri în gât din 
cauza inhalarii de chimicale la statii care au suferit explozii; sangerari nazale severe 
cauzate de emisiile toxice - etilen glicol, ca sa citam doar unul - de la deshidratari, și 
inca multe altele. 
    Domnule Dr. Shah, statele noastre sunt strâns interconectate. Va rugam sa ne ajutati 
cerand Secretarului de Sanatate din Pennsylvania să stranga si sa studieze temeinic 
toate plângerile de afectare a sanatatii din cauza dezvoltarii gazelor de șist, atat pe 
cele legate de foraj și fracturarea hidraulica, explozii și manipularea deșeurilor care se 
intorc din procesul de fracturare, stațiile de comprimare sau instalatiile pentru 
procesarea si stocarea gazului, incidente pe conducte, statiile de produs gaz natural 
lichefiat, cat si consecintele date de procesul de re-injectare in puturi.  
    Avem nevoie de viziunea dvs. holistică și umana de ingrijire a sanatatii ca un 
ecosistem, ca sa ne ajutati să ajungem la Departamentul nostru de Sanatate, care nu 
a făcut nimic pentru a ajuta oamenii afectati.  
  Cetățenii au strâns fonduri pentru a furniza apă curată pentru 30 de familii din 
comitatul Butler, Pennsylvania, intreg anul trecut; aceasta furnizare de apa cade in 
continuare tot in sarcina coordonatorilor săi voluntari.  
    Deci, vă rugăm să interveniti si în favoarea noastră, astfel ca Departamentul nostru 
de Sanatate sa înceapa sa ne protejeze și sa furnizeze apa persoanelor afectate 
atunci când este necesar. 
     Domnule Comisar Shah, secretizarea acopera dezbaterea in privinta fracturarii 
hidraulice ca o mantie toxica. Industria păstrează secrete un număr substanțial de 
substante chimice folosite la fracturare, la fel cum a facut industria tutunului, 
dezavantajandu-i pe cercetătorii asupra sanatatii publice.  
     Impactul negativ, cunoscut foarte putin, crește aici zi de zi.  
Camasuirile puturilor din Pennsylvania au ajuns sa aiba o rata ridicata de esec de la 
6,2% în 2010 la 8,9% în 2012, de exemplu. Locuitorii si cadrele medicale au fost șocati de 
intensitatea arderilor; de scurgerea constantă de materiale toxice în sol și în apele  
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subterane din gropile de reziduuri de fracturare captusite cu plastic; precum și de un 
regulament care impiedica medicii din Pennsylvania sa elibereze informații despre 
produse chimice folosite in fracturare si tinute secrete, chiar și in cazul in care ar proteja 
sănătatea publică. Va rugam sa ne ajutati sa dam la o parte aceasta mantie. 
     În afară de "ruleta gazelor de șist" in privinta impactului asupra sănătății, emisiile 
substantiale de metan si de C02 care afecteaza întregul ciclu de viață din exploatarea 
gazelor de șist sunt acum cunoscute de oamenii de stiinta ca fiind chiar mai rele pentru 
clima decât cărbunele.  
     Schimbările climatice reprezinta criza numarul unu in privinta sanatatii cu care se 
confruntă lumea de astăzi. S-au inregistrat rate ale scurgerii de metan la fel de mari de 
9%, chiar fără includerea scurgerilor de pe conducte și din stațiile de compresoare.  
    Intr-un interval de timp de douăzeci de ani, metanul devine un gaz cu efect de sera 
de 105 ori mai puternic decât C02, conform NASA.  
   Acest lucru arata ca fracturarea hidraulica este ca o sare peste ranile climatului 
nostru. Pentru a proteja sănătatea, trebuie sa protejam clima. 
Nu este timp pentru secrete toxice. Este timpul sa sprijinim sănătatea comunităților 
noastre la nivel local, statal si planetar. 
   Vă rugăm să faceți tot ce puteți pentru a proteja ecosistemele noastre 
interconectate, și pentru a proteja sănătatea publică.  
   Mai jos vă punem la dispoziţie şi lista cu cele peste 320 de familii din Pennsylvania 
care au avut de suferit de pe urma fracturării hidraulice, utilizată la exploatarea 
gazelor de şist din statul Pennsylvania. 
 
Cu stimă, 
 
-Walter Tsou, MD, MPH 
Președinte al Consiliului 
Medici pentru Responsabilitate Socială Philadelphia 
Fostul comisar pentru sănătate din Philadelphia 
 
-Carla Campbell, MD, MS 
Pediatru, medic de sanatate publica, si membru al consiliului 
Medicii pentru Responsabilitate Socială Philadelphia 
 
-Julie Becker, PhD, MPH 
Membru al Consiliului 
Medicii pentru Responsabilitate Socială Philadelphia 
 
-Teresa Méndez-Quigley, MSW, LSW 
Director, Programe de Sanatatea Mediului 
Medicii pentru Responsabilitate Socială Philadelphia 
 
-Vincent Pedre, MD 
Centrul pentru sanatate Pedre New York 
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-Alfonso Rodriguez, MD 
Presedintele Coalitiei pentru sensibilizarea Forarii de gaze 
 
-B. Arrindell 
Director 
Damascus Citizens for Sustainability 
 
-Jason Bell 
Co-Fondator Turul fracturarii 
Tour de Frack 
 
-Sam Bernhardt 
Organizator Pennsylvania pentru Observatori ai hranei si apei 
Food & Water Watch 
 
 
-Iris Marie Bloom 
Director pentru Protejarea Apelor 
Protecting Our Waters 
 
-Marjorie Van Cleef 
presedinte al comitetului pentru terminarea razboaielor 
liga internationala a femeilor pentru pace si libertate 
 
-J.Stephen Cleghorn, PhD 
Proprietar – Paradise Gardens and Farm 
Reynoldsville, PA 
 
-Tanyette Colon 
Fondator 'Mame unite pentru tehnologii sustenabile' 
Mothers United for Sustainable Technologies (M.U.S.T.) 
 
-Jolie DeFeis 
Co-Fondator Salvati Cummings Hill 
Save Cummins Hill 
 
-Jed Dodd 
Presedinte 
Pennsylvania Federation BMWED-Teamsters 
 
-Julie Ann Edgar 
Organizator, Lehigh Valley Gas Truth 
Fondator, Safe Water Society 
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-Karen Feridun 
Fondator 
Berks Gas Truth 
 
-Josh Fox 
Regizor GASLAND 
Milanville PA si Brooklyn NY 
 
-Jenny Lisak 
Co-director 
Pennsylvania Alliance for Clean Water and Air 
 
-R. Martin 
Coordinator 
PA Forest Coalition 
 
-Eric David Peters 
Co-Fondator 
Growing Community Project of West Chester, PA 
 
-Liz Rosenbaum 
Keep Tap Water Safe 
 
 
-Maya van Rossum 
The Delaware Riverkeeper 
Delaware Riverkeeper Network 
 
-Rev. Leah D. Schade 
Pastor, United in Christ Lutheran Church, Lewisburg, PA 
Doctorand, Seminarul Teologic Luteran din Philadelphia 
Fondator, Coalitia interconfesionala pentru pamant sacru 
 
Vera Scroggins 
Citizens for Clean Water 
Susquehanna County, Pennsylvania 
 
-Diane Sipe 
comitetul de panificare 
Marcellus Outreach Butler 
 
-Melinda Hughes-West 
Presedinte 
Nature Abounds 
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-Sue Laidacker 
Membru in comitetul Organizations United for the Environment (OUE) 
Membru in comitetul executiv al Shale Justice 
 
-Diane Siegmund 
Psiholog 
Clarks Summit, PA 
 
Jay Sweeney 
presedinte 
Green Party of Pennsylvania 
 
Lista familiilor din Pennsylvania, care au avut de suferit de pe urma fracturării hidraulice  

( în ordinea inversă descoperirii lor ca perioadă de timp, adică cel mai recent caz este 

cel cu nr. 322) 

 

322. John Kurucz 1204  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Consol și XTO 27 de sonde, conducte și alte infrastructuri  
Expunere: Flowback, metan  
Simptome: Tot  dealul începe să se miște ca urmare a excavării de conducte din zona.      
                    Apar alunecări de teren accentuate.  
http://www.youtube.com/watch?v=qoohCRCZvuY  
 

321. Joseph Giovannini 1205  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Rafinaria la mai puțin de 1/8 mile decasa sa . Sonda de gaz aflată  
                                  la 391 de metri de casa a folosit fracturarea hidraulică .  
Expunere: aer, apă Simptome: a trebuit să cimenteze puţul din cauza fumului.  
                   Putul de sondă a pierdut apa contaminata.  
                   A luat foc gazul rebel iesit din sondă care 24 ore de lumină a fost un foc  
                   deschis şi flăcările luminau ca ziua.  
http://www.youtube.com/watch?v=R8FMO2kfnR4&feature=youtu.be  
 

320. Tim Hortman 898  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Camionul -cisternă cu gaz răsturnat  
Expunere: N / A  
Simptome: nu pot trăi în casă, camion petrolier s-a prăbușit prin camera de zi a casei  
                    înainte de a se oprei în garaj  
http://susquehannacounty.wnep.com/news/news/171533-truck-smashes-home-garage-
susquehanna-county  
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319. Nick Tock 1101  
Locație: Județul Clearfield, PA  
Instalatie de gaz: Groapă scurgeri cu scurgeri substanţe toxice şi radioactive  
Expunere: Apa - mangan, aluminiu, bariu, sodiu, stronțiu, clorură  
Simptome: pierderea dintilor, probleme pulmonare grave 
 

318. Marlene Dean 1102  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Sud-vestul Energy Company  
Expunere: Apa - plină de noroi  
Simptome: Necunoscută sursă, cel mai probabil este vorba de apa de reciclare 
http://www.theledger.com/article/20101107/ZNYT01/11073008?p=6&tc=pg  
 

317. Paula Klass 1103  
Locație: Wyoming County, PA  
Instalatie de gaz: stație de deshidratare Chapin  
Expunere: Vibrații puternice în zonă 
 
Simptome: Acasă, clădirea zornăie continuu și vibrează  
http://www.youtube.com/watch?v=yrLGZrcuKYI&feature=youtu.be  
 

316. Larry Righi 1119  
Locație: Județul Clearfield, PA  
Instalatie de gaz: OUG sonde de gaze  
Expunere: Apa - mangan, aluminiu, bariu, sodiu, stronțiu, clorură  
Simptome: "Vrem doar să se facă controlul total, pentru a obține asigurări că 
contaminarea a dispărut și nu se va mai întoarce, iar apa este bună de băut din nou."  
 
312-315. Darlene R. McWreath, Robert C. McBride, Karen Lundin, și Deborah L. 
McWreath 1120-1123  
Locație: Washington County, PA  
Gaze Resurse Gama bine: Instalatie de gaz  
Expunere: N / A  
Simptome: Range Resources Corp a forat cel puțin un put de gaz pe o suprafața pe 
care nu este proprietar; Range Resources Corp nu are nici un contract de leasing sau 
alt acord de funcționare. Nu are dreptul legal de a extrage gaze din zonă.  
http://www.observer-reporter.com/article/20130314/NEWS01/130319630/0/ #. 
UUiY8Veev4U  
 

308-311. Paul Ruhf și 3 alte familii 893-895  
Locație: Wyoming County, PA  
Instalatie de gaz: Carrizo petrol și gaze "Yarasavage 1 H de gaze naturale și petrol 
Expunere: 5.400 de barili de scurgeri de lichid de fracturare în zonă pe sol, în ape etc. 
Simptome: Cetăţenii evacuați din casele lor 
http://thetimes-tribune.com/news/malfunctioning-well-in-wyoming-county-now-capped-
1.1458575  
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307. Doreen și John Tillman 883  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Apa - niveluri crescute de mangan, minerale și "bacterii sulf"  
Simptome: Cauza necunoscută , cel mai probabil cauza este apa reziduală                     
transportată către staţiile de „epurare”. 
http://www.timesunion.com/business/article/Human-side-of-fracking-debate-4084241.php  
 

306. Margaret Henry 882  
Locatie: Lawrence County, PA  
Instalatie de gaz: sonda de extracţie gaze de şist de către firma Shell   
Expunere: Aer –fum toxic de la fracturare 
Simptome: foarte mult stress şi astm (debut care apărut în timpul fracturării) .  
http://www.youtube.com/watch?v=w8ckDKFulsg  
 

305. Tom și Carol Chafee 880.  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Talisman sonde de gaze  
 
Expunere: apă-metan, aer toxic 
Simptome: Tom are dureri de cap şi picingine, sentimentul că are faţa feliată, rana la  
dinţi și un gust ciudat in gura.  buzele umflate și tremura, inima nu bate sinusal și 
dificultăți de respirație la mers.  
 

272-304. Paul D. McLaughlin și alte 32 de familii 846-878  
Locație: Allegheny County, PA  
Instalatie de gaz: leasing gaz Consol la aeroport  
Expunere: N / A  
Simptome: Compania a luat eminamente domeniile oamenilor , înșelându-i în legătură 
cu ceea ce a fost valoarea proprietăţilor. Judeţul a oferit celor 50 de membri ai familiei  
McLaughlin și alte 32 de familii câte 1$ pentru fiecare parcelă de un m.p. ca  
despăgubiri la drepturile lor minerale  
http://triblive.com/news/allegheny/3535049-74/airport-county-rights # axzz2M7PNsUKa  
 

271. Ira Haire 845  
Locație: Județul Potter, PA  
Instalatie de gaz: Sonda de gaz Chesapeake  
Expunere: Apă și RWO4 – Petrol, substante unsuroase, metan, etan, arsenic, bariu, litiu,  
mangan, sodiu, stronțiu  
Simptome: Necunoscută cauza dar se presupune ca a fost apa reziduală de la  
fracturare. 
http://tripledividefilm.org/  
 

263-270. Șapte familii 837-844  
Locație: Bradford County  
Instalatie de gaz: Instalaţie gaz  Chesapeake Atgas 2H  
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Expunere: Explozie, debordantă într-un câmp, un afluent mic și Towanda Creek au  
revărsat  
Simptome: Cetăţenii evacuați din casele lor. 
 

262. Jim Harkins 836  
Locație: Județul Potter, PA  
Instalatie de gaz: Sondă de gaz Penn Virginia  
Expunere: Apa – nu au trecut bine două zile de la o fracturare că apa a dispărut, aerul a  
devenit toxic, cine stă în aer liber are parte de o poluare fonică mare .Au apărut probleme 
deosebite de sănătate pentru proprietari, nimeni nu a făcut nici un control la ce 
substanţe s-au folosit. Au apărut poluanţi atmosferici pe care vântul i-a dus şi pe alte 
proprietăţi cum este cea a lui Harkin. 
Simptome: dureri de cap, depresie  
http://tripledividefilm.org/  
 

261. Tim Pepper 835   
Locație: Leroy, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake producția de gaze energie  
Expunere: Eliberarea într-un afluent al râului Towanda Creek, sub presiune a fluidului 
rezultat de la fracturare, rezultând pe o suprafața de aproximativ 80 de metri pătrați,  
 
un produs vâscos ca un jeleu, toxic şi urât mirositor. S-a luat măsura de a se face un 
gard temporar pentru a ține la distanță bovine din zonă. 
Simptome: Necunoscut, este posibil ca apa reziduală toxică să fi provocat afecţiuni 
atât la oameni cât şi la animale.  
http://tripledividefilm.org/  
 

260. Mary Donovan 827  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Sud-vestul energie de gaz CO bine  
Expunere: Apa - niveluri ridicate de bariu, fier, mangan și stronțiu.  
Simptome: Afecţiuni digestive, respiratorii şi de piele.  
http://www.abqjournal.com/news/state/apfractinglawsuit309-15-10.htm  
 

259. Jodi Borello 828.  
Locație: Washington, PA  
Instalatie de gaz: 6 sonde de gaze la 500 de metri de casa  
Expunere: Aerul, solul şi apa.  
Simptome: arsuri chimice la ochi, erupții cutanate rele, și poluarea fonică / aer și de 
trafic camioane.  
 
258. Karen Knisely și de familie 829  
Locație: Jefferson, PA  
Instalatie de gaz: stația de compresoare  
Expunere: zgomot, aer - mirosurile urâte 
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Simptome: dureri de cap și tuse, zgomotul a cauzat probleme și nu se mai pot bucura 
de a sta în afara locuinţelor.  
http://www.observer-reporter.com/article/20130219/OPINION02/130219134 #. 
USWGQWe2T4U  
 

257. Kim Staub și de familie 830  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Acumulare de deșeuri toxice, este posibil scurgere chimică  
Expunere: Aer - mirosul copleșitoare  
Simptome: toxine în sistemele sanguine .  
 
256. Sheila Russell 817  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: apă - metan și metale  
Simptome: dureri de cap, rana la dinţi și un gust ciudat in gura 
 

255. Bruce Kennedy 818  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: Teren – deversare de motorină, lichid hidraulic cu praguri chimice 
necunoscute.  
Simptome: Necunoscute, este posibil să fi afectat aproape total hrana animalelor.  
 
254. Monika Osborn 819  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaz : în jur de 28 de sonde de gaze  
Expunere: aer - fum toxic 
Simptome: Pierderea parului, sufocare provocată de valurile de fuma.  
 
253. Pat Farnelli și de familie 820  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze se află la o sută de metri de casă.  
Expunere: Apa  potabilă 
Simptome: diaree si varsaturi, crampe la stomac  
http://www.reuters.com/article/2009/03/13/us-energy-gas-town-idUSTRE52C07920090313  
 

252. Tim și Debbie Maye 821  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Cabot sonde de gaze  
Expunere: Apa potabilă – a căpătat culoare maro  
Simptomele (animal): Pisicile pierd blana si au varsaturi gen proiectil, cal cu pierderea 
parului  
http://www.reuters.com/article/2009/03/13/us-energy-gas-town-idUSTRE52C07920090313  
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251. Judy E. 806  
Locație: Județul Potter, PA  
Instalatie de gaz: Guardian gaz explorare la 450 de metri de casa  
Expunere: Apa - arsenic, radon  
Simptome: Îmbolnăviri în rândul populaţiei, inclusiv cazuri de cancer. 
http://vimeo.com/53450267  
 

250. Norma Kudamik 807  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: gaz de foraj la 1.200 de metri de casa  
Expunere: Aer – substanţe toxice . 
Simptome: Proprietarii au suferit afecţiuni de sănătate.  
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=EbBkRRfnsI0  

249. Bill Hrach 808  
Locație: Westmoreland County, PA  
Instalatie de gaz: sonda de gaz cu foraj la 1.000 de metri de apă . 
Expunere: Apa  
Simptome: Calitatea apei afectată total. Populaţia a trebuit să apeleze la apă adusă 
cu cisterna rezervor atât pentru ei cât şi pentru animale. Apa adusă a trebuit să fie 
plătită cu o sumă considerabilă şi o alta pentru a încerca să trateze apa.  
http://triblive.com/x/valleyindependent/news/s_693606.html?source=rss&feed=30 # 
axzz2K9chK4eu  
 

248. Pam Judy 1  
Locație: Carmichaels, PA  
Instalatie de gaz: stația de compresoare 780 metri de localitate 
Expunere: Aerul poluat  
 
Simptome: dureri de cap, oboseală, amețeli, greață, sângerări nazale, testul de sange 
arata expunerea la benzen și alte substanțe chimice  
http://www.kansascity.com/2012/04/16/3558830/as-air-pollution-from-fracking.html  
http://www.marcellusoutreachbutler.org/uploads/7/0/4/5/7045073/pam_judy-
_greene_county.pdf  
 

247. Darrell Smitsky 2  
Locație: Hickory, PA  
Instalatie de gaz: Resurse Gama la mai puțin de 1.000 m de localitate .  
Expunere: Apa poluată - toluen, acrilonitril, stronțiu, bariu, mangan  
Simptome: erupții cutanate pe picioare de la duș.  
Simptomele (animal): Opt caprine sănătoase moarte, pește în iaz arată solzi anormale; 
au fost necesare vacinări la animale.  
http://www.marcellus-shale.us/Darrell-Smitsky.htm  
 

246. Jerry și Denise Gee și de familie 3  
Locație: Tioga County, Charleston Township, PA  
Instalatie de gaz: Shell Appalachia de gaze naturale și  
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Expunere: apă poluată - metan  
Simptome: Produse agricole şi animaliere contaminate.  
http://www.sungazettePond  
 

245. Stacey Haney 4  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz : Gaze Resurse Gama și 7 acri de îndiguiri a deșeurilor;  
Expunere: apă poluată - glicol sau arsenic  
Simptome: Son  tatăl - stomac, (ficat și rinichi), durere, greata, oboseala și ulcerații la 
nivelul gurii, fiica - simptome similare  
Simptomele (animal): Câini - moartea; capră - moartea; cai - bolnav  
http://www.uppermon.org/Mon_Watershed_Group/minutes-23Mar11.html  
http://www.nytimes.com/2011/11/20/magazine/fracking-amwell-
township.html?pagewanted=all  
 

244. Phyllis Carr și familia 5  
Locație: Lake Lynn, PA  
Instalatie de gaz: Trei compresoare de gaze naturale operate de Williams și un 
dehydrator  
Expunere: Poluarea aerului  
Simptome: dureri de cap, dureri în gât, congestie, erupții cutanate, vezicule, leziuni, 
detresă respiratorie, și dificultăți de auz, sânge care conține fenol și benzen  
http://www.frackcheckwv.net/2011/01/17/a-good-whiff-will-put-blisters-up-your-nose/  
 

243. Julie Kuhne 6  
Locație: Clearville, PA  
Instalatie de gaz: Ei bine a avut loc o explozie la o instalaţie de exploatare  
Expunere:. Apa  poluată cu toluen. Un martor local arată că :  "... testul meu de apă s-
a întors cu raport că aceasta este contaminată cu toluen.  La fel și pentru vecinii mei. "  
Simptome: Necunoscute dar este posibil să fie cele specifice şi altor cazuri de 
contaminare cu toluen.  
 
242. Joe A. & Sandra K. McDaniel 7  
Locație: Clearville, PA  
Instalatie de gaz: Steckman Ridge gaz de stocare, Wells 1000 de metri faţă de lac  
Expunere: Hidro-MBAS din zona  Fed şi a unui iaz cu pește.  
Simptome: Necunoscute dar apa reziduală a produs sigur afecţiuni despre care nu s-a 
aflat.  
http://gomarcellusshale.com/forum/topics/aquiferdrinking-water?commentId=2274639% 
3AComment% 3A29839  
 
241. Terry Greenwood 8  

Locație: Washington County.  PA  
Instalatie de gaz: Dominion Resources Appalachian și Consol sonde de gaze și 
îndiguirea  
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Expunere: Apa (Groapa de gunoi revărsat în iaz)  
Simptomele (animal): Vaci - zece morți  
http://www.marcellus-shale.us/Terry-Greenwood.html  
 

240. Carol și Don Johnson 9  
Locație: Tioga County, PA  
Instalatie de gaz: East Acumulare deșeuri resurse  
Expunere: Apă (groapă deșeuri înecată în câmp) - clorura, fier, sulfat, bariu, magneziu, 
mangan, potasiu, sodiu, calciu și stronțiu.  
Simptomele (animal): viței nou-născuți morți, vaci carantină  
 

239. Mary McConnell 10  
Locație: Bedford County, PA  
Instalatie de gaz: domeniul de stocare de gaz Columbia  
Expunere: Air - metan în sânge  
Simptome: dureri de cap, dificultăți de respirație, dureri musculare si de alte probleme 
de sanatate  
http://www.blogtalkradio.com/forwardblitz/2012/06/16/fracking-friday  
 

238. Wayne Angel Smith 11  
Locație: Bedford County, PA  
Instalatie de gaze naturale: Spectra Steckman teren depozitare Ridge energie, 
conducte, stații de compresoare  
Expunere: aer, apa - arsenic  
Simptome: diverse afectiuni de sanatate  
Simptomele (animal): Death - 5 vaci, 3 câini, 12 găini și 4 pisici  
 

237. Beth Voyles 18  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Gama Resurse Frack îndiguirii deșeurilor și sonde de gaze  
Simptome: erupții cutanate, vezicule, incapacitate de concentrare, stare de confuzie, 
sângerări nazale, letargie, benzen, toluen și arsenic in sange si urina  
Simptomele (animal): animalele de fermă și câini au murit brusc, alți câini sarcini 
avortat, puii născut mort  
http://canon-mcmillan.patch.com/blog_posts/the-pennsylvania-dep-another-red-herring-2  
 

236. John Barnes "nepoata 26  
Locație: Masontown, PA  
Instalatie de gaze: gaze 200 ft departe  
Expunere: Apa - bariu  
Simptome: stare de comă timp de trei saptamani, ficatul nu a reușit și plămânii plin cu 
lichid  
http://wv4mom.org/content/harrowing-experience-nieces-health  
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235. Janet și Fred McIntyre și familie 27  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: Rex sonde de gaze  
Expunere: aer, apă - un nivel ridicat de fier, mangan și toluen, nivelurile ridicate de 
clormetan și t-butil alcool  
Simptome: dureri, greață și accese de vomă, unghii curling sub, căderea părului, dureri 
de cap, iritații ale ochilor  
Simptomele (animal): calus și aruncat în sus de sânge, diaree, deces  
http://shalegasoutrage.org/wp-content/uploads/2011/09/Janet-McIntyre-short-
version.pdf  
 Ea locuiește într-una din 10 gospodării lângă Connoquenessing, unde locuitorii cred 
foraj apropiere a afectat apa  
http://www.foxnews.com/us/2012/04/11/ap-enterprise-docs-say-drilling-law-hurts-health/ 
# ixzz1uDWYnlEF  
 

234. Kim McEvoy 31  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaze: gaze de 1.000 de metri de casa  
Expunere: Apa - arsen și clorură de metilen  
Simptome: pesta  
http://www.wtae.com/news/28827499/detail.html  
 

233. Carl Stiles (decedat la vârsta de 46)  32  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: Apa - strontiu, uraniu și radiu  
Simptome: bariu, arsenic și compuși organici volatili (produse chimice organice 
volatile) în sânge, cancer intestinal, dureri de cap, pierderi de memorie, și tremor  
http://crooksandliars.com/susie-madrak/carl-stiles-fracking-activist-dies-aw  
http://tinyurl.com/abv4cup  
 "Sunt atât de mulți oameni în Run zahăr care au bivoli de apă ..."  
 

232. Iunie și David Chappel (David decedat)  34  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Deșeuri groapă de mărimea unui teren de fotbal, șapte sonde de 
gaze  
Expunere: aer, praf  
Simptome: pesta  
Simptomele (animal): Cat - moartea  
http://www.earthworksaction.org/voices/detail/laura_amos  
http://www.marcellus-shale.us/June-Chappel.htm  
http://pafaces.wordpress.com/2010/04/19/hey-june/  
 

231. Sherry Vargson si sotul 35  
Locație: Granville, PA  
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Instalatie de gaz: Masina de gaurit pad doar 500 de metri de la ferma ei  
Expunere: apă-metan, radiu, mangan și stronțiu  
Simptome:    Dureri de cap, greață, amețeli  
http://www.time.com/time/video/player/0, 32068,902909981001 _2065158, 00.html  
 

230. Stephanie Hallowich și familie 38  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Resurse Gama patru puțuri de gaze naturale, o instalație de 
prelucrare gaz, statie de compresoare, conducte îngropate, de trei hectare iaz 
căptușite cu plastic, care deține  
Expunere: Air  
Simptome: ochi de ardere, dureri de gat si alte simptome  
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101022-energy-marcellus-shale-
gas-environment/  
http://www.pennenvironment.org/page/pae/pennenvironments-marcellus-shale-stories  
 

229. Carol franceză și fiica 39  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: la câteva mile distanță de 9 Wells activi  
Expunere: Apa  
Simptome: Carol - erupții cutanate, fiice - splina marita si ovare, lichid în abdomen, 
spital imposibilitatea de a face diagnostic; vecine (șase mile distanță) aceleasi 
simptome ca fiica, ruptură de splină  
Simptomele (animal): Vaci - leziuni  
http://gdacc.org/tag/carol-french/  
 

228. Dennis Peterson (decedat Feb 2012)  41  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: leucemie, erupții cutanate pe tot corpul  
http://barnettshalehell.wordpress.com/2012/02/12/two-people-dead-fracking-to-blame /  
 

227. Chrystal Stroud 43  
Locație: Towanda, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake bine  
 
Expunere:    Apă - bariu, clorură, stronțiu, mangan, plumb, metan, materiale 
radiologică, și radonul  
Simptomele (uman, animal): parul a inceput sa cada, palpitatii, dificultati de respiratie, 
si crampe stomacale, tremurul mâinii, tulburări de vorbire și pierderea echilibrului  
http://vimeo.com/24837669  
http://www.youtube.com/watch?v=ySUSyF1DGns  
 

226. Edna Moten 44  
Locație: Washington County, PA  
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Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apa, aer  
Simptome: leziuni ale pielii  
 

225. George și Lisa Zimmerman 55  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Atlas Energy Wells, deversare îndiguirilor de deșeuri, gazele aprinse  
Expunere: aer, apă - arsenic la 2.600 de ori nivelurile acceptabile, benzen și naftalină; 
sol - mercur și seleniu, etilbenzen, și tricloretenă  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Fracking  
http://www.reuters.com/article/2009/11/09/us-fracking-suit-idUSTRE5A80PP20091109  
 

224. Mike Bastion 60  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Ei bine pad, zona de eliminare a deșeurilor de foraj  
Expunere: aer, apă - metan, precum și de sodiu și alte metale grele.  
Simptome: tremurături, vărsături, dificultăți în respirație  
 
223. Ron Gulla 61  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptomele (animal): pește mort  
http://www.riverreporter.com/issues/08-04-10/head1-drilling.html  
 

222. Anonim 38 an vechi femeie 69  
Locație: Gillett, PA  
Instalatie de gaz: Ei bine,  
Expunere: Apa - otravire bariu  
Simptome: convulsii, oboseală, simptome asemănătoare gripei  
http://www.youtube.com/watch?v=RDiL0OfhIno&feature=player_embedded  
 

221. Ronald Carter 74  
Locație: Dimock, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 
220. Charles și Dorothy Harper și nepotul, Baelee (decedat)  75  
Locație: Jefferson County, PA  
Instalatie de gaz: Snyder Brothers sonde de gaze  
Expunere: Air - metan  
Simptome: Death  
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219. Jeannie și Carol Moten 78  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: bine gaze  
Expunere: aer, apă  
Simptome: leziuni ale pielii, acid hipuric, fenol, acid mandelic în urină  
* Carol Moten și vecinii ei a observat că apa lor și au început să miros.  Apoi a venit de 
dureri de cap, leziuni ale pielii, diaree, în casă după casă.  Un caine de doi ani a căzut 
peste mort.  
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-adv-fracking-doctors-20120422, 
0,6338613. poveste  
http://www.dcbureau.org/tag/southwest-pennsylvania-environmental-health-project  

218. Chester și Edith Slesinger 79  
Locație: Județul Cambria, PA  
Instalatie de gaz: T & F Explorare LP bine a fost forate 2500 de metri de proprietatea lor  
Expunere: Apa - bariu și clorură  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2011/07/12/western-pa-couple-sues-gas-driller/  
 

217. Yvonne Shafer 80  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Aiello propan plante de separare, stație de pompare  
Expunere: Air  
Simptome: dureri de cap  
http://www.onondaganation.org/news/2010/hydro_penn.pdf  
 

216. Dave Bailey 81  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Aiello Brothers sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: erupții cutanate și arsuri  
http://voicesweb.org/node/3905  
 

215. Craig si Julie Sautner și fiica 89  
Locație: Dimock, PA  
Instalatie de gaz: Cabot sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: dureri de cap și amețeli, răni  
https://dontfractureillinois.org/Other_communities.html  
 

214. Scott Ely 92  
Locație: Județul Susquehanna.  PA  
Instalatie de gaz: la câteva mile distanță de 9 Wells activi  
Expunere: Apa - arsenic, mangan, aluminiu, fier, plumb și  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
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213. Donald Allison (decedat) 94  
Locație: sud-vest, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apa, aer  
Simptome:  Infectii ale pielii, cancer de vârstă moarte 46  
 
212. Emile Alexandru 95  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 
211. Joyce Mitchell 96  
Locație: Hickory, PA  
Instalatie de gaz: resurse Gama, sonde de gaze  
Expunere: Air - miros constant de gaz  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://uk.reuters.com/article/2009/02/25/us-energy-marcellus-
idUKTRE51O3L620090225?pageNumber=2  
 

210. Carl și Gloria Whipkey 97  
Locație: Ligonier, PA  
Instalatie de gaz: Wells xto și scurgeri  
Expunere: apa, aer, zgomot  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
De asemenea, el a susținut că acvifer Killdeer curge mai puțin de un picior o zi, asa ca 
ar dura zeci de ani pentru orice contaminare a ajunge puțurilor de apă potabilă 
comunității.  Dacă este necesar, a spus el acvifer ar fi remediate.  
 
209. Clint Yates 98  
Locație: Gibbs Hill, PA  
Instalatie de gaz: gaz Seneca bine  
Expunere: Apa - niveluri ridicate de bariu și solide totale dizolvate și mangan  
Simptome: senzație de arsură, durere de cap, sau dificultate cu sinusurile, după 
consumarea apei sau duș, alte doua case au raportat că operațiunile de foraj a 
cauzat lor "de alimentare cu apă privat" să se usuce  
http://chenangogreens.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Ite
mid=60  
 

208. Stever Hilyer 99  
Locație: Gibbs Hill, PA  
Instalatie de gaz: gaz Seneca bine  
Expunere: Apa - niveluri ridicate de bariu și solide totale dizolvate și mangan  
Simptome: senzație de arsură, durere de cap, sau dificultate cu sinusurile, după 
consumarea apei sau duș  
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Două alte proprietarii de case au raportat că operațiunile de foraj a cauzat lor "de 
alimentare cu apă privat" să se usuce  
 
207. James și Karla Levy 101  
Locație: Bedford County, PA  
Instalatie de gaze naturale: Spectra Steckman teren depozitare Ridge energie, 
conducte, stații de compresoare  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.spectraenergywatch.com/blog/?page_id=92&paged=2  
 

189-206. Costum de acțiune de clasă, 17 de familii 109-125  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Sud-vestul unitate de productie energie  
Expunere: Expus la astfel de gaze periculoase, produse chimice, și a deșeurilor 
industriale și a cauzat pagube a resurselor naturale ale mediului în interiorul și în jurul 
proprietăților reclamantilor, cauzând Reclamanții să suporte leziuni de sanatate, 
pierderea de utilizare și plăcerea de proprietatea lor, pierderea de calitate de viață, 
stres emoțional, și alte daune.  
Simptome: boala, simptome neurologice  
http://tinyurl.com/bz87e5s  
 

188. Norma Fiorentino 127  
Locație: Dimock, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 
187. David si Tara Dillon 132  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Antero Resurse Appalachian Corp puțuri și scurgeri  
Expunere: Apa  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.istockanalyst.com/business/news/5356368/families-file-suits-against-drillers  
 

186. Pavel și Yvonne Becka 133  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Antero Resurse Appalachian Corp puțuri și scurgeri  
Expunere: Apa  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://triblive.com/x/pittsburghtrib/news/regional/s_751415.html # axzz2MvBho9qu  
 

122-185. Costum clasa de acțiune, 63 de locuitori 134-197  
Locație: Dimock și Montrose, PA  
Instalatie de gaz: Cabot producția de gaze energie  
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Expunere: Apa - metan și alte toxine  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-damage-cases-and-industry-secrecy  
 

121. Sheri Makepeace 200  
Locație: Conoquenessing, PA  
Instalatie de gaz: Rex Energie sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 
120. Scott si Cassie Spencer 201  
Locație: Wyalusing, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, aer - metan  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
Chesapeake gaz Wells 3000 de metri, care nu a văzut și nu profit de la a fost cumva 
trimiterea de metan pe proprietatea ei și în apă ei, și pe proprietățile din vecini  
 
119. Jennifer Gourley 202  
Locație: Westmoreland County, PA  
Instalatie de gaz: Producția de gaze  
Expunere: apa; aer  
Simptome: probleme de sănătate, hipersensibilitate chimice, produse chimice toxice 
nivel din organism  
http://fairfieldtwp.com/minutes/july-14-2011.pdf  
 

118. Jared și Heather McMicken 203  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, aer - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
Oameni PDF-fracking  
 * McMickens și alte două familii rezolva cu Chesapeake  
 
117. John T. "Jay" Jones III și fiica (Ioan decedat - 57 de ani) 625  
Locație: Silver Lake Township, PA  
Instalatie de gaz: Constructii de laser NE Pipeline  
Expunere: auto strivit de masina pentru vidanjari răsturnat  
Simptome: John a murit pe loc, an sau 17.  fiica în scaunul pasagerului trăit, traumatizat  
http://splicd.com/JSWZ38CsbwU/747/837  
http://independentweekender.com/index.php/2011/08/03/man-killed-in-tank-truck-crash/  
 

 116.  Jodie Simons 204  
Locație: Monroetown, PA  
Instalatie de gaz: gaz Wells șef  
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Expunere: Apa - metan, aer - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 "Simons și patru de vecinii ei cu probleme similare de apă, cele primite (bivoli) din Șef"  
Oameni PDF-fracking  
 
115. Lee Franklin 207  
Locație: Bradford County, PA  
 
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://wnep.com/2012/05/21/dep-chesapeake-investigating-methane-in-water-wells/  
 

114. David și Linda Headley 208  
Locație: Fayette County, PA  
Instalatie de gaz: Wells și conducte  
Expunere: Apa - scurgeri de cap bine  
Simptomele (animal): cai - sângerări nazale, dureri la nivelul de jos a copitele  
http://www.nytimes.com/2012/06/21/us/an-energy-boom-in-western-
pennsylvania.html?pagewanted=all&_r=0  
http://vimeo.com/44247121   
 

113. Mary Mack 209  
Locație: Clearville, PA (Bedford County)  
Instalatie de gaz: Steckman domeniu depozitare Ridge și stația de compresoare 
(Spectra Energie)  
Expunere: Apa - arsenic și volatile produse chimice organice  
Simptome: paralizie în picioare (parțial), ca urmare a leziunilor din maduva spinarii, 
simptomele dezvoltat câteva luni după ce apa de baie a provocat o reacție cutanată 
severă (roșu, umflate) pe tot corpul.  
 * Mutat după expunerea la apa de baie a provocat reacția pielii.  
http://www.youtube.com/watch?v=yy0ZRfugwhk&feature=relmfu  
 

112. Loren Kiskadden 210  
Locație: Washington County, PA  
 Gaze Resurse Gama bine: Instalatie de gaz  
Expunere: Apa - gaz metan, cloroform, alcool butilic, nivelurile acetonă și ridicat de 
sodiu și total solide dizolvate  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
 
111. Gerri Kane 214  
Locație: Rushboro, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Apa - a MSBS; aer  
Simptome: Foarte bolnav, sangerare, vărsături  
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Simptomele (animal): Pet păsări - pierderea pene, diaree  
http://nofrackalmanac.files.wordpress.com/2012/05/nfa-issue-3-to-press2.pdf  
http://www.youtube.com/watch?v=HjAuIAjMe_o  
 

110. Carolyn Knapp și soțul 215  
Locație: Bradford County,  PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: Soțul - erupții cutanate  
http://nofrackalmanac.files.wordpress.com/2012/05/nfa-issue-3-to-press2.pdf  
 

109. Bill Pabst 216  
Locație: Montrose, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, sulf  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://nofrackalmanac.files.wordpress.com/2012/05/nfa-issue-3-to-press2.pdf  
http://www.youtube.com/watch?v=HjAuIAjMe_o  
 

108. Larry Jones și Familiei 221  
Locație: Județul Clearfield, PA  
Instalatie de gaz: gaz Carrizo bine  
Expunere: Apa (pierdut)  
Simptome: Apa de  
 
107. Matt și Tammy Manning, fiica Brianne și nepoții Madison, Jayden, și Emily 246  
Locație: Franklin-Forks, PA  
Instalatie de gaz: WPX sonde de gaze energie  
Expunere: Apa - metan (68%), arsenic, bariu, precum și alte substanțe chimice 
periculoase, monoxid de carbon iese din robinete  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
http://laurensjournalonfracking.tumblr.com/post/19527659259/poison-in-the-well-the-
manning-family  
 

106. Mike și Jonna Phillips 299  
Locație: Terry Township, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake gaze  
Expunere: Apa - metan, arsenic, fier, si mangan  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
 
105. Tammy Hadlick 300  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: WPX gaz energie și  
Expunere: Apa - metan (58,3 mg per litru), bariu, un nivel ridicat de săruri  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
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104. Jacqueline Locul 302  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: producția de gaze Chesapeake  
Expunere: Apa - înnorat, maro inchis (vaci a refuzat să bea)  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
 
103. Randy Morse 303  
Locație: Bedford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake gaze  
Expunere: Apa - explozie lichid Frack  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire (pârâu locale contaminate, prestate băut 
pentru vite rezidenților)  
http://grist.org/list/2011-04-21-yesterdays-fracking-blowout-what-happened-and-will-it-
happen-aga/  
 

102. Truman Burnett 304  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake și, Frack rezervoare de retenție a apei, stație de 
compresoare  
Expunere: Apa - scurgeri de rezervoarele de apă Frack, acid clorhidric  
Simptomele (animal): pierderea tuturor peștilor și a vieții acvatice în iaz contaminat  
/ Http://money.cnn.com/video/news/2010/10/22/n_pa_gas_fracking_truman.cnnmoney/  
 

101. Michael și Nancy Leighton 306  
Locație: Leroy Township, județul Bradford, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake bine  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Necunoscut, apa de înlocuire  
http://youtu.be/3Un_5bSJcd8  
 

100. Karen Dixon 313  
Locație: Stroudsberg, PA  
Instalatie de gaz: Necunoscut foraj, gaz  
Expunere: apă; teren  
Simptome: Stream distruse, mai uscat, terenuri distruse, peste 100 de copaci buldozerul  
http://www.poconorecord.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120608/NEWS04/206080311  
 

99. Leo Shan-Lay 314  
Locație: Tioga County, PA  
Instalatie de gaz: Shell Gas Wells  
Expunere: apă - metan  
Simptomele (animal): Vaci refuză să bea apă  
 
98. Amanda prieten și familia ei 317  
Locație: Union County, PA  
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Instalatie de gaz: camion Halliburton tractiune 4,000 galoane de acid clorhidric  
Expunere: Air - fumul de la 250 galoane de acid clorhidric scurgeri  
Simptome: nevoiți să evacueze casa  
http://dailyitem.com/0100_news/x685074962/People-flee-as-chemical-cloud-hovers-near-
New-Columbia  
 

97. Barb și Dave Romito 322  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: Rex sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: erupții cutanate, vărsături  
 
96. Russ Kelly 323  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: Rex sonde de gaze  
Expunere: Apa  
Simptome: erupții cutanate, vărsături  
Simptomele (animal): Iepuri refuzat să bea apă  
 
95. Cindy Homel 324  
Locație: Greentree Boro - Pittsburgh, PA  
Instalatie de gaz: Frac Tech  
Expunere: Air - dioxid de siliciu; zgomot  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.greentreeboro.com/minutes/080210min.pdf  
 

94. Dee Consillo 325  
Locație: Greentree Boro - Pittsburgh, PA  
Instalatie de gaz: Frac Tech  
Expunere: Air - dioxid de siliciu; zgomot  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.greentreeboro.com/minutes/080210min.pdf  
 

93. Anna și Maurice Aubree 327  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Cabot sonde de gaze  
Expunere: zgomot  
Simptome: forțată să se mute  
 

92. Craig Stevens 330  
Locație: Silver Lake, județul Susquehanna, PA (al 6-lea generație proprietar)  
Instalatie de gaz: Laser midstream / Williams Pipeline  
Expunere: Teren - scurgeri, apa - pârâu explozie  
Simptome: necunoscut  
http://shaleshockmedia.org/2012/05/01/craig-stevens-27-mar-2012-spencer-ny-2-of-3/  
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89-91. Kay Allen, Miranda și Aggie 331-333  
Locație: Burgettstown, PA  
Instalatie de gaz: Producția de gaze  
Expunere: Aer  
Simptome: Leșin, arderea gâtului, vărsături, gust metalic în gură  
 

88. Jeff și Tina Richardson 334  
Locație: Tioga County, PA  
Instalatie de gaz: gaz Shell bine  
Expunere: Apa  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://marcellusprotest.org/node/2105  
 

87.Greg și JoAnne Wagner 337  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: stația de compresoare  
Expunere: Air - 57, 000 ppb COV  
Simptome: Se impune aducerea apei cu cisterna 
http://tinyurl.com/9uxabgt  
 

86. Jenny și Tom Lisak și de familie 344  
Locație: Jefferson County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă; depozitarea ilegală  
Simptomele (animal): Câini - cancer, mort gunoi  
http://www.earthworksaction.org/files/publications/Health-Report-Full-FINAL.pdf  
 

85.Ted și Gale Franklin 346  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake operare fracking energie  
Expunere: Apa - contaminare metan, negru ca cărbune, bălți gaze inflamabile 
barbotare pe proprietate  
Simptome: pericol fizic de incendiu sau explozie din cauza migrației de naturale, puturi 
de apa gaz  
 

84. Richard Seymour 354  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Necunoscut, se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.propublica.org/article/officials-in-three-states-pin-water-woes-on-gas-drilling-
426  
 

83. Ray Kemble 356  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
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Expunere: Apa  
Simptome: Necunoscut, se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.youtube.com/watch?v=PlOjuzgzjCc&feature=relmfu  
 

76-82 Barry Barto, Jim Hyland, Paul și Enta Ertel, Mike Engel, Keith Orgitano 523-529  
Locația: județul Lycoming, PA  
Instalatie de gaz: Industria de gaze trafic camion - valoarea extremă  
Expunere: Gaze de eșapament, murdărie, praf, zgomot  
Simptome: tulburari de somn, probleme de sanatate  
Simptomele (animal): creștere a mortalității animale sălbatice  
 

75. Adron și Mary Dell'Osa 532  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Wells, stații de compresoare  
Expunere: N / A  
Simptome: Necunoscut, se impune aducerea apei cu cisterna 
http://www.motherjones.com/environment/2012/02/fracking-pennsylvania-susquehanna-county  
 

74. Greg Swartz și de familie 533  
Locație: Wayne County, PA  
Instalatie de gaz: bine gaze  
Expunere: aer - vapori de sulf  
Simptome: Necunoscut, se impune aducerea apei cu cisterna 
 

73. Julia păr și soțul 561  
Locație: Fayette County, PA  
Instalatie de gaz: de testare seismic  
Expunere: Explozii  
Simptome: stres, pierderea de apă, deteriorate bine  
http://triblive.com/x/pittsburghtrib/s_710597.html # axzz2MvBho9qu  
 

72. Patricia Dunzik 562  
Locație: Județul Clearfield, PA  
Instalatie de gaz: Soluții seismice integrate  
Expunere: activități de testare seismice  
Simptomele (animal): moartea Cow  
http://www.theprogressnews.com/default.asp?read=28148  
 

71. Pat Klotz 564  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apa, praf, zgomot  
Simptome: dureri de cap, probleme de respiratie, ameteli, ochi intense de ardere și a 
gâtului, gust metalic, crampe musculare  
Simptome (animal): Câini - letargice, convulsii  
http://www.earthworksaction.org/files/publications/Health-Report-Full-FINAL.pdf  
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70. Janet și Chris Lauff 565  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: sonde de gaze, indiguiri  
Simptome: nasului și iritație în gât, dureri de cap, mirosuri severe au determinat să 
plece acasă  
Simptomele (animal): Deer, enot, și Fox s-au găsit mort lângă fluxul lor  
http://www.earthworksaction.org/files/publications/Health-Report-Full-FINAL.pdf  
 
 

69. Lauren și Bob Deering 572  
Locație: PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: apa, aer - acumulări  
Simptome: Calitatea vieții diminuat, casa de vis acum un coșmar  
 

68. Louis și Bessie Vecchio și Lisa Vecchio 573  
Locație: Greene County, PA  
Instalatie de gaz: Energy Corp of America - 5 compresoare  
Expunere: Air - zgomot  
Simptome: Constant zgomot extrem de puternic, 24 de ore pe zi, șapte zile pe 
săptămână  
http://triblive.com/x/pittsburghtrib/news/regional/s_764486.html # axzz2CEGWAidl  
 

67. Roslyn și David Bohlander 579  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake gaze  
Expunere: Apa - metan, ulei  
Simptomele (animal): Vacile a refuzat să bea apa, se impune aducerea apei cu 
cisterna.  
http://newfield-pause.org/pausebohlanderco.html  
http://thedailyreview.com/news/methane-concerns-felt-in-terry-twp-1.863425  
 

66 .. Vale Temple 829  
Locația: județul Lycoming, PA  
Instalatie de gaz: gaz XTO și 2.000 de metri de la domiciliu  
Expunere: apă - metan  
Simptome: Apa de adus cu cisterna sau relocarea localităţii. 
http://pahomepage.com/fulltext/?nxd_id=188497  
 

65. Patrick Blow 581  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake gaz de prelucrare a deșeurilor  
Expunere: Apa  
Simptomele (animal): Death - doi papagali și un câine  
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33-64.Thirty-două familii 582-613  
Locatie: Jersey Shore, PA  
Instalatie de gaz: America de Aqua site-ul retragerea apei fracking  
Expunere: N / A  
Simptome: forțată să se mute, fără preaviz adecvat sau compensații adecvate, interzis 
de a avea vizitatori, evacuarea forțată  
http://www.motherjones.com/blue-marble/2012/06/pa-fracking-eviction  
 

32. Frederick și Debra Roth 617  
Locație: Județul Susquehanna.  PA  
Instalatie de gaz: Cabot sonde de gaze în 1000 ft  
Expunere: Apa - metan, produse chimice, garnituri groapă neetanșe  
Simptome: imposibilitatea de a accesa apa, respectarea bunurilor lor compromisă, și 
valoarea proprietății lor și de ședere a scăzut, aparate care se bazează pe utilizarea a 
apelor subterane au fost afectate  
 

31. Edward Kamuck 618  
Locație: Tioga County, PA  
Instalatie de gaz: Shell Gas Wells  
Expunere: praf, murdărie și zgomot, lichid Frack pe drumul care rulează pe 
proprietatea  
Simptome: dificultati de respiratie, incapacitatea de a dormi, proprietate contaminate  
http://law.psu.edu/_file/aglaw/Marcellus_Shale/Kamuck_v_Shell_Energy_Holdings_GP_L
LC_3-19-12.pdf  
 

30. Tammy Weikel 621  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: Marcellus Wells  
Expunere: Apa - contaminate  
Simptome: boală, nu își pot permite să cumpere apă  
 

29. Ioan "Denny" Târgul 639  
Locație: Butler County, PA  
Instalatie de gaz: Rex Energie Wells  
Expunere: Apa - au transformat în maro-portocaliu  
Simptome: plecat din localitate deoarece a apărut imposibilitatea de a permite 
înlocuirea apei.  
 

28. Randy Moyer 652  
Locație: Județul Cambria, PA  
Instalatie de gaz: aprovizionare Curry  
Expunere: apa produs, evazate, abateri, a fost responsabil de tractiune, golirea și 
curățarea rezervoarelor de deșeuri și preșuri - compania nu a furnizat echipament de 
protecție adecvat  
Simptome: umflare severă a feței, buzelor, și extremități: dureri severe la nivelul  
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coloanei vertebrale și spate, erupții cutanate și pielea de arsură, amețeli, afectarea 
pulmonară (acum 3 inhalatoare), probleme renale  
http://www.youtube.com/watch?v=Z_AO60_gV10&feature=youtu.be  
 

27. Ronald și Catherine Gates 653  
Locație: Corry, PA  
Instalatie de gaz: Exco gaz Wells, compresor stație, conducte  
Expunere: Land  
Simptome: de hectare distruse de proprietate de 30 de acri nu mai arabile și 20 sunt 
documentele inutile, false, fals în declarații  
 

26. Lori Trumbull 654  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze, noi de plante stripteuză Century  
Expunere: Apa - metan, aer - propan  
Simptome: gât inflamat, evacuat din casa, "(apa) are prea tare de un miros și gust pe 
care nu a avut niciodată înainte de foraj"  
www.bradfordera.com/news/article_64a89eea-14c8-5722-8c5e-f71288b95ccd.html  
http://www.bradfordera.com/news/article_51ea27e5-1562-592e-a36a-857114289dc0.html  
 

25. Steve Schmidt 655  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan 16,8 mgfl  
Simptome: a raportat o reducere a cantității de apă și creșterea turbidității, se impune 
inlocuirea apei cu alta adusă cu cisterna.  
www.bradfordera.com/news/article_64a89eea-14c8-5722-8c5e-f71288b95ccd.html  
 

24. William Sayers 656  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, etan, mangan, fier și  
Simptome: clor / chimice gust puternic de apă și de fier colorarea în mașina de spălat 
vase  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

23. Victor Autieri 657  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, etan, fier  
Simptome: Apa are miros și gust fault, se impune inlocuirea apei cu alta adusă cu 
cisterna.  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

22. Kelly Housler 658  
Locație: Județul McKean, PA  
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Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - fier si mangan  
Simptome: Apa are miros și gust fault, se impune inlocuirea apei cu alta adusă cu 
cisterna.  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

21. Gale Kellog 659  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - fier, mangan  
Simptome: Sulf, mirosul de ou stricat, filtre instalate  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

20. Gary Bliss 660  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa poluată cu mangan excesi.  
Simptome: miros neplăcut și gust în apă – care impuneau înlocuirea  acesteia cu apă 
adusă cu cisterna. 
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

19. Allen Wilson 661  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - fier excesive și mangan  
Simptome: gust gras și miros de apă, se impune inlocuirea ei cu ceata adusă cu 
cisterna.  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

18. Jane Coles 662  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: Apa - metan, mangan excesive, sodiu  
Simptome: canalizare cu miros puternic de sulf și cu gust de ou clocit, noroi negru în 
toaletă.  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

17. Debra Pradhan 663  
Locație: Județul McKean, PA  
Instalatie de gaz: Schreiner sonde de gaze  
Expunere: apă - sediment  negre  
Simptome: Nu se poate utiliza apa  
www.alleghenydefense.org / probleme / AGOA / arici ... / Summary.pdf  
 

16. Kyle Lengauer 664  
Locație: Washington County, PA  
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Instalatie de gaz: Atlas îndiguirii apelor uzate energie  
Expunere: aer – poluat cu fum  
Simptome: greață, mirosul de gaz oribile, a trebuit să plece din zonă , deoarece fumul 
erau așa de rău mirositor încât blocau căile respiratorii. 
 

15. Pauline Fallon 749  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: Sonde de foraj de gaze  
Expunere: apa - sediment negru  
Simptome: bolnavi, forțat să-și vândă vacile și operațiunile de expunere, familia este în 
pericol de a pierde terenul pe care am trăit timp de generații  
Simptomele (animal): vaci, capre - bolnave  
"Multe dintre vecinii confruntat cu probleme similare la aproximativ în același timp"  
http://blogs.nicholas.duke.edu/thegreengrok/a-trip-to-fracking-land-part-2/  
 

14. David Barndt 760  
Locație: Județul Potter, PA  
Instalatie de gaz: Triana energie gaz Corporation .  
Expunere: Land  
Simptome: Au fost aprobate fără permisiuna proprietarului şi fără compensaţii nouă 
hectare ( unde era o întreprindere de lemn vechi de cca.de 50 ani) pentru exploatare 
gaze de şist.  
http://www.publicherald.org/archives/11828/investigative-reports/energy-investigations/  
 

13. Jim Finkler 761  
Locația: județul Lycoming, PA  
Gaze Resurse Gama bine: Instalatie de gaz  
Expunere: apă - metan  
Simptome: S-a pus problema aducerii apei cu cisterna sau relocarea localităţii. 
 

12. Andrew Chichura 762  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: gaz Cabot bine  
Expunere: Apa - metan 57, 60 mg / l  
Simptome: S-a pus problema aducerii apei cu cisterna sau relocarea localităţii. 
 

11. John Como 763  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: gaz Cabot bine  
Expunere: Apa - mangan 0,26 (mg / l), metan 17.10 mg / L  
Simptome: S-a pus problema aducerii apei cu cisterna sau relocarea localităţii. 
 

10. Norman și Dorothy Jensen 764  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: gaz Cabot bine  
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Expunere: Apa - etan 0,489 mg / 1, metan 20.10 mg / 1  
Simptome: S-a pus problema aducerii apei cu cisterna sau relocarea localităţii. 
 

9. Janet Rozell 765  
Locație: Județul Susquehanna, PA  
Instalatie de gaz: gaz Cabot  
Expunere: Apa - mangan 1,24 mg / L., aluminum1.527 mg / L, metan, fier  
Simptome: S-a pus problema aducerii apei cu cisterna sau relocarea localităţii. 
 

8. Anonim 772  
Locație: Washington County, PA  
Instalatie de gaz: Mark West colectarea de conducte  
Expunere: N / A  
Simptome: avut un impact negativ asupra populaţiei 
http://www.observer-reporter.com/article/20130114/NEWS01/130119636/1003 #. 
UPV9CGfdbNs  
 

7. Bill Ferullo 774  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: sonde de gaze  
Expunere: Aer - praf în atmosferă 
Simptome:  Declaraţie localnic :"... În pieptul meu a fost de ardere.  A ars toată 
noaptea. "  
 

6. Max Chilsun 775  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: gaz Wells șef  
Expunere: Apa poluată 
Simptome: Apa de băut urât mirositoare şi cu un gust care o face neconsumabilă. 
http://www.youtube.com/watch?v=JyBiRPAMEkI&feature=youtu.be  
 

5. Richard Usack 792  
Locația: județul Crawford, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake Compresor stație de 500 ft departe  
Expunere: zgomot  
Simptome: Declaraţie localnic "acest zgomot îmi distruge viața"  
www.tiogagaslease.org/images/BVW_11_03_09.pdf  
 
 

4. Deanna Galloway 793  
Locație: Fayette County, PA  
Instalatie de gaz: cisterne de deseuri  
Expunere: Apa - Apa produsa de fracturare foarte poluată 
Simptome: dureri de cap masiv, printre alte boli  
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3. Jerry Yeager și soția 794  
Locație: Fayette County, PA  
Instalatie de gaz: stația de compresoare  
Expunere: Aer  
Simptome: crize frecvente de greață, probleme de vedere, respiratorii și neurologice; 
miros oribil  
 

2. Jason și Janet Otis 796  
Locație: Bradford County, PA  
Instalatie de gaz: Chesapeake sonde de gaze  
Expunere: Apa - contaminată  
Simptome: Necunoscute, dar foarte posibile fiind contaminată apa reziduală.  
 

1. Malcolm Sawyer Sr. 804  
Locație: Județul Blair, PA  
Instalatie de gaz: aprovizionare Curry, echipamente de transport  
Expunere: apa poluată – responsabile sun abaterile de la regulile trasportului , golirii și 
curățării rezervoarelor de deșeuri și preșurilor de sondă - compania nu a furnizat 
echipament de protecție adecvat  
Simptome: umflare severă a feței, și extremități: dureri severe la nivelul coloanei 
vertebrale și spate, erupții cutanate și pielea de arsură, amețeli, tulburări pulmonare, 
probleme cu rinichii, incapacitatea de a dormi, afecţiuni de stomac, dureri articulare, 
pierderea cunoștinței, dureri de cap, sângerare din nas, sânge scaun, pierderi de 
memorie. 
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