qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
RAPORT PRIVIND IMPACTUL
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
ASUPRA MEDIULUI
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
FABRICAREA
ÎNGRĂȘĂMINTELOR ȘI
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
PRODUSELOR
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
AZOTOASE
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
TITULAR
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
S.C . ROMCHIM PROTECT S.A.
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
Raport privind impactul asupra mediului

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

pentru proiectul

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

FABRICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ȘI
PRODUSELOR AZOTOASE

Întocmit,
dr. biolog Zaharia Lăcrămioara
Elaborator studii pentru protecţia mediului:
RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul
Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro
biolog Tudor Andrei Anca
Elaborator studii pentru protecţia mediului:
RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul
Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

2

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

CUPRINS
I. INFORMAŢII GENERALE....................................................................................................... 5
I.1 Denumirea proiectului ...............................................................................................................7
I.2 Legislaţie ...................................................................................................................................7
I.3. Obiectivele studiului .................................................................................................................8
I.4. Descrierea proiectului. .......................................................................................................... 149
I.5. Informaţii privind producţia şi resursele energetice folosite ..................................................... 14
I.6. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice folosite ...................... 16
I.7. Informaţii privind zona amplasamentului proiectului ............................................................... 26
I.8. Modalități de conectare la infrastructura din zonă................................................................... 28

II. PROCESUL TEHNOLOGIC .................................................................................................. 29
II. 1. Fluxul tehnologic .................................................................................................................. 29
II.2 Raportarea tehnologiei folosite la BAT/BREF ........................................................................... 69
II.3 Activități de dezafectare ......................................................................................................... 77

III. DEŞEURI - GENERAREA, MANAGEMENTUL, ELIMINAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR ..... 79
IV. IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA ELEMENTELOR DE MEDIU ȘI MĂSURI DE REDUCERE A
ACESTUIA ............................................................................................................................ 86
I.1 Impactul asupra factorului de mediu apă ................................................................................. 86
IV.1.1. Hidrologie şi hidrogeologie ......................................................................................................................86
IV.1.2. Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă ................................................................................89

IV.2. Aerul .................................................................................................................................... 95
IV.2.1. Clima .......................................................................................................................................................95
IV.2.2. Calitatea factorului de mediu aer ...........................................................................................................97
IV.2.3. Potenţiale surse de poluare a aerului .....................................................................................................98
IV.2.4. Protecţia factorului de mediu aer .........................................................................................................104

IV.3. Zgomotul şi vibraţiile .......................................................................................................... 106
IV.4. Factorul de mediu sol ........................................................................................................ 108
IV.4.1. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor ................................................................................................108
IV.4.2. Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament ..................................................................109
IV.4.3 Solul prezent pe amplasament ................................................................................................................109
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

3

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

IV.4.4. Impactul potenţial asupra factorului de mediu sol ................................................................................110
IV.4.5. Modalităţi de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol ...................................................111

IV.5. Geomorfologia ................................................................................................................... 112
IV.6. Geologia............................................................................................................................. 113
IV.7. Vegetaţia ........................................................................................................................... 114
IV.9. Biodiversitatea ................................................................................................................... 117
IV.9.1. Consideraţii asupra speciilor cuprinse în Formularul standard NATURA 2000 pentru ROSPA0072
Lunca Siretului Mijlociu și evaluarea impactului investiției ............................................................................117

IV.10. Peisajul ............................................................................................................................ 145
IV.7.2. Impactul proiectului asupra peisajului zonei ..................................................................... 145
IV.11. Mediul social şi economic ................................................................................................. 146
IV.12. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural ................................................................ 147

V. IMPACTUL CUMULATIV, REZIDUAL ŞI TRANSFRONTALIER .............................................. 153
V.1. Impactul cumulativ .............................................................................................................. 153
V.2. Impactul rezidual................................................................................................................. 153
V.3. Evaluarea efectelor potenţiale transfrontaliere .................................................................... 153

VI. ANALIZA ALTERNATIVELOR .......................................................................................... 154
V. MONITORIZAREA........................................................................................................... 156
VI. SITUAŢII DE RISC ........................................................................................................... 160
VII. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR ....................................................................................... 172
REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC .................................................................................... 173

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

4

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

I. INFORMAŢII GENERALE
Lucrarea a fost realizată pentru S.C. ROMCHIM PROTECT S.A., cu sediul în comuna
Filipeşti, judeţul Bacău.
Datele de identificare a societăţii
Adresa punctului de lucru
Cod unic înregistrare
ORC
adresa de e-mail :
adresa paginii de internet:
Telefon/fax

Persoană de contact

Str. 0, Nr. 340A, Filipeşti, Judeţul
Bacău
10167619
J04/101/1998
contact@romchimprotect.ro
www.romchimprotect.ro
0742007110/0333814343
Hongu Eugenia
 director/manager/administrator
 responsabil pentru protecţia
mediului

Activitățile desfăşurate de societate se încadrează în următoarele coduri:
Cod
Poziţie Anexa Cod
Denumire activitate CAEN
CAEN
1 din OM
CAEN
Rev. 2
Rev.2
1798/2007 Rev.1

Denumire activitate
CAEN Rev.1

NFR

SNAP

2059

Fabricarea altor produse
chimice n.c.a.

123

2466

Fabricarea altor produse 1.A.4.a.i 02 01 03
chimice n.c.a.

2059

Fabricarea altor produse
chimice n.c.a.

123

2466

Fabricarea altor produse 2.B.5.a
chimice n.c.a.

4675

Comert cu ridicata al
produselor chimice

259

5155

04 04 16

Comert cu ridicata al
produselor chimice

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Studiul a fost realizat de:
 Dr. biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela- Elaborator de studii pentru protecţia mediului,
persoană autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru
protecţia mediului, la poziţia nr. 321
Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului
Adresa
Telefon/fax
E-mail

comuna Măgura, judeţul Bacău
0745232499
lacraro@yahoo.com

 biolog Tudor Andrei Anca - Elaborator de studii pentru protecţia mediului, persoană
autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia
mediului, la poziţia nr. 322.
Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului
Adresa
Telefon/fax
E-mail

Bacău, str. Cornişa Bistriţei, nr.
9, sc. A, ap. 12, judeţul Bacău
0745229370
tud_anca@yahoo.com

Studiul de evaluare a impactului a fost realizat ca parte componentă a documentaţiei
necesare obţinerii acordului de mediu, conform Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și
private. Conţinutul lucrării este în concordanţă cu prevederile ordinului nr. 863/2002 al
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi a tuturor legilor,
hotărârilor de guvern şi ordonanţelor de urgenţă conexe acestui ordin, dintre care menţionăm
Legea 49/2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi ordinului M.M.D.D. 1964/2007
pentru instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul
M.M.D.D. nr. 2387/2011.
I.1 Denumirea proiectului

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase.

I.2 Legislaţie
Pentru elaborarea studiului de faţă a fost consultată legislaţia din domeniile protecţiei
mediului şi a ariilor naturale protejate, protecţiei şi conservării biodiversităţii, precum şi
conform directivelor comunitare în domeniu.
Următoarele acte normative au constituit baza legală a studiului:
 Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului;
 Directiva 2014/52/UE a parlamentului european și a consiliului din 16 aprilie 2014 de
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice și private asupra mediului;
 Ordonanţă de urgenţă Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului ;
 ORDIN nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 Hotărârea de Guvern nr.1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 OM nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare
a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
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 OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub
incidenta HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.

I.3. Obiectivele studiului
Obiectivele studiului de faţă sunt:
 prezentarea activităţii desfăşurate în perioada de construcţie/amenajare şi
funcţionare pe suprafaţa amplasamentului;
 prezentarea modificărilor fizice care rezultă din implementarea proiectului;
 prezentarea potenţialelor surse de poluare a factorilor de mediu;
Aceste obiective se realizează prin:
 identificarea amenajărilor de infrastructură necesare desfăşurării activităţii;
 modul de încadrare a proiectului în planul de amenajare a teritoriului;
 studiul aspectelor legate de mărimea proiectului, caracteristicile procesului
tehnologic şi estimarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri generate;
 identificarea surselor care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor
freatice;
 identificarea surselor de poluare care pot afecta factorul de mediu sol;
 identificarea surselor de poluare care pot afecta factorul de mediu aer;
 impactul generat prin implementarea proiectului asupra Sitului Natura 2000
„Lunca Siretului Mijlociu”
 evaluarea şi analiza soluţiilor alternative.
Realizarea evaluării impactului asupra mediului a fost solicitată în cadrul procedurii de
emitere a Acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului a fost realizat
conform metodologiei indicată în Ordinul MAPM nr. 863/2002. Studiul de evaluare a impactului
asupra mediului este realizat în baza prevederilor Ordinului nr. 135 din 2010 privind aprobarea
condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului,
bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de
evaluare adecvată.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Pentru efectuarea raportului privind impactul asupra mediului au fost utilizate informaţii
referitoare la amplasamentul obiectivului şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de
activitatea desfăşurată în zona amplasamentului.
În acest scop au fost consultate materialele puse la dispoziţie de beneficiar, au fost
făcute cercetări de birou, care au constat în analiza informaţiilor colectate din documente (date
referitoare la starea trecută, actuală a amplasamentului, proiectul investiţiei, planuri de
situaţie, documentaţia pentru obţinerea avizului G.A., Autorizaţia de mediu) şi consultări cu
factorii locali. Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, relief şi factori de mediu
specifici regiunii şi a particularităţilor comunităţii locale au fost preluate cu ocazia deplasărilor
în teren.
Scopul evaluării impactului asupra mediului a fost de a identifica, descrie şi stabili, în
funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi
indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare care decurg din desfăşurarea
activităţilor de fabricare a îngrăşămintelor şi produselor azotoase, asupra factorilor de mediu.
În prezent, în aceeaşi incintă, societatea desfăşoară activitate de producţie care constă
în fabricarea de substanţe ignifuge pentru protecţia suprafeţelor din lemn şi a celor anorganice.
Activitatea propusă prin documentaţia de faţă se adaugă acesteia.

I.4. Descrierea proiectului
Amplasamentul se află în partea nord-estică a intravilanului satului Filipeşti, la sud de
drumul comunal DC 11 spre Cotu Grosului, la cca. 900 m est de D.N. 2 (E 85) Bacău - Roman şi la
cca. 100 m de ultimele locuinţe - gospodării ale satului de pe traseul menţionat.
Terenul în suprafaţă de 13.036,00 mp, este prevăzut cu două hale de producție şi
aparţine titularului proiectului, conform contractului de vânzare-cumpărare cu încheierea de
autentificare nr. 305/3.02.2011 şi conform documentaţiei cadastrale nr. 60373.
Vecinătăţile amplasamentului sunt:
 la sud: proprietar Albescu Gh. Gheorghe și teren rezervă Primărie
 la nord - est: drum comunal și proprietar Iordache Constantin
 la vest: proprietar Iordache Constantin
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Pe suprafaţa de 13.036 mp s-a construit prima hala.

Datele caracteristice ale construcţiei – descrierea funcţională

Hala existentă unde vor fi amplasate noile dotări este o construcție metalică, formată
din cadre transversale metalice (grinzi şi stâlpi) din profile laminate cu inimă plină, grinda fiind
frântă după cele două direcţii ale acoperişului. Traveele au 8,00 m, iar deschiderile 12,00 m.
Infrastructura este alcătuită din fundaţii izolate rigide sub stâlpii metalici şi grinzi de
fundare care descarcă pe cuzinetul fundaţiilor izolate. Închiderile exterioare şi învelitoarea sunt
realizate din panouri termoizolante tristrat, iar tâmplăria exterioară din PVC cu geam termopan.
Corpul P + 1 aflat către drum, are două accese. Unul principal, la scara ce duce la etajul
1, şi unul secundar pentru salariaţi, aceştia având astfel acces la vestiare, grupurile sanitare şi
sală de mese şi de aici în hala de producţie.
La parter mai sunt spaţii pentru centrala termică, centrală de dedurizare şi
demineralizare apă flux tehnologic, arhive probe, staţia de colorare comenzi (show-room
probe) şi holul cu scara de acces la etajul 1.
Etajul adăposteşte spaţii pentru birouri, sala de conferinte şi grupurile sanitare.
HALA DE PRODUCŢIE adăposteşte utilajele necesare procesului de producţie propus,
respectiv producţia de îngrăşăminte foliare. Aceasta cuprinde:
 spaţiul destinat descărcării de materii prime (între axele 1 - 3),
 secţia de producţie (între axele 4 – 11),
 spaţiul destinat ambalării şi paletizării de produse finite (între axele 11 - 13).
Pentru accesul materiilor prime există două porţi industriale secţionale în axele 1 şi 2.
Descărcarea din camion către locurile special amenajate şi marcate se face cu motostivuitoare.
În cadrul secţiei de producţie întregul proces de dozare, urmărire fabricaţie, control a
cantităţii dozate, se realizează în sistem automat, prin intermediul unui calculator de proces
montat în camera şefului de secţie, cameră situată în imediata apropiere.
Atât spaţiul de descărcare materii prime, cât şi cel destinat paletizării şi livrării produse
finite este separat de secţia de producţie cu panouri din plasă de sârmă. Suprafaţa spaţiului de
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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paletizare şi livrare de produse finite este marcată pe pardoseală cu căile de acces pentru
motostivuitoare şi zonele permit stivuirea europaleţilor cu marfă pe trei nivele.
Expedierea produselor se face din această zonă prin intermediul a două părţi secţionale
industriale aflate în axul 13.
Tabloul exact al funcţiunilor este următorul:
Nr.

Funcţiune

Suprafaţă
(mp)
6,98
31,85
20,06
8,46
8,46
18,15
17,82
24,31
39,44
24,41
44,25
105,87
6,97
47,89
36,66
13,79
105,87
104,46
24,88
23,07
37,37
14,28
12,12
6,88
7,37

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wind-fang
Coridor
Vestiar femei
Grup sanitar femei
Grup sanitar bărbaţi
Vestiar bărbaţi
Sala de mese
CT
Dedurizare + demineralizare apă flux tehnologic
Arhivă probe materii prime
Arhivă probe degivranţă
Staţie colorare comenzi (show-room probe)
Wind-fang
Hol + scară acces etaj
Hol etaj
Coridor
Laborator verificarea produselor
Laborator cercetare, inovare
Magazie materiale
Depozit reactivi
Spatiu oficiu calcul
Oficiu
Grupuri sanitare
Oficiu
Grup sanitar

26.

Spaţiu descărcare materii prime

296,55

27.
28.

Secţie producţie
Spatiu paletizare şi livrare produse finite

1364,12
381,51

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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29.
Total

Birou expediţie

23,08
2856,93

Din punct de vedere al finisajelor interioare s-au prevăzut:
A. Pardoseli
 din gresie în holuri şi grupuri sanitare, vestiare, spaţii tehnice la parter;
 vopsele epoxidice cu rezistenţă mare în hală;
B. Pereţi
 faianţă H = 2,00 m în grupurile sanitare
 var lavabil în laboratoare, spaţii tehnice şi vestiare;
Compartimentările interioare sunt din pereţi din rigips, iar tâmplăria interioară din PVC,
respectiv tâmplărie metalică între hală şi spaţiile tehnice din zona P + 1.
Pe şarpanta metalică sunt montate panouri termoizolante tristrat de acoperiş, iar de pe
acestea apa pluvială se scurge spre canalizare prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor
metalice.
Lotul pe care se va amplasa construcţia are o deschidere la drum de 240,00 m şi va
dispune de trei accese:
1. accesul pentru platforma de cca. 4000 mp pe care vor staţiona camioanele sau
cisternele ce vor descărca materia primă,
2. accesul la parcajele aflate în faţa corpului P + 1,
3. accesul prin care se va face expediţia produselor finite, aici existând şi o platformă
carosabilă de cca. 1150 mp.
În total, suprafaţa carosabilă în cadrul incintei este de 6550,62 mp, respectiv 50,25%.
Sunt amenajate 30 de locuri de parcare, având în vedere norma de 1 loc parcare la 100,00 mp
de suprafaţă desfăşurată.
Zona verde de protecţie, dispusă atât către drum cât şi către vecinul din sud, are
suprafaţa de 3308,63 respectiv 25,4%.
În cadrul lotului construcţia are o retragere de 10,00 m din colţul cel mai avansat către
împrejmuirea la drum.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Împrejmuirea, având lungimea de 704,13 ml, este realizată din plasă de sârmă cu stâlpi
metalici şi fundaţii izolate din beton.

HALA DE PRODUCTIE ÎNGRĂŞĂMINTE SOLIDE cuprinde :
1. Construcţia cu destinaţia protecţie şi depozitare materii prime pulberi; are infrastructura
din beton armat, suprastructura metalică, pereţi şi invelitoare din structură de tip
sandwich. În această hală este montat utilajul care va fi folosit pentru fabricarea
îngrășamintelor granulare hidrosolubile de tip AGRISOL.
2. Magazia - deserveşte hala de producţie existentă.
Indici Urbanistici
S desfăşurată
S construită
S utilă
S teren
POT existent
CUT existent
 POT propus
 CUT propus
 POT TOTAL
 CUT TOTAL
H cornişă
H coamă

Valori
855 mp
855 mp
843 mp
13036 mp
20.90%
0.24
6.55%
0.06
27.45%
0.30
4.50 m
8.32 m

Caracteristici tehnice
Construcţia are infrastructură din beton armat, suprastructură metalică, pereţi şi
învelitoare din structură de tip sandwich.
Materiile prime utilizate vor fi depozitate în saci big-bag de 500 sau 1000 kg. Acestea nu
sunt inflamabile. De asemenea, gradul de umiditate al magaziei este foarte scăzut prin protecţia
termică asigurată corespunzător, şi menţine în parametri tehnici nisipul şi pietrişul
înmagazinate.
Închiderile laterale şi învelitoarea vor fi din pereţi sandwich de culoare gri şi tâmplărie
PVC albă, geam termopan clear.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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I.5. Durata etapei de funcționare
Pentru perioda de funcționare nu a fost prevăzută o durată specifică.

I.5. Informaţii privind producţia şi resursele energetice folosite

În prezent pe amplasament se desfăşoară o activitate de producţie care constă în
fabricarea de substanţe ignifuge pentru acoperirea suprafeţelor de lemn şi a suprafeţelor
anorganice (tencuieli, zidării din piatră, BCA, cărămizi, beton). Societatea propune extinderea
activităţii constând în fabricarea de îngrăşăminte şi produse azotoase.

Produsele obţinute prin activitatea care se desfăşoară în prezent sunt următoarele:
Denumire produs/subprodus

Cantitate

UM

Destinație

55000,00 Kg/luna

livrare pe piaţa internă pentru
utilizare ca material ignifug pe
suprafeţe din lemn

SPI-T 120 M - soluţie ignifugă
pentru suprafeţe metalice

42000,00 Kg/luna

livrare pe piaţa internă pentru
utilizare ca material ignifug pe
suprafeţe din metal

SPI-T-120 T- soluţie ignifugă
pentru suprafeţe anorganice

livrare pe piaţa internă pentru
utilizare ca material ignifug pe
420000,00 Kg/luna suprafeţe anorganice (tencuieli,
zidării din piatră, cărămizi,
beton)

SPI-T 120 L- soluţie ignifugă
pentru suprafeţe din lemn

Prin extinderea activităţii se propune obţinerea următoarelor produse:
Nr.

Denumire Produs/Subprodus

Cantitate/an

UM

Destinație

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

14

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

Crt.
1.

AGRISOL 20.20.20,27.15.15,
38.6.6, 3.37.37, 20.10.10+10S

120 000

2. ASFAC BCO-4-BIOSTIMULATOR
70 000
3. MESSIS 20.20.20, GRAU, PORUMB,
50 000
BOR
4.
EMBRYO, RERUM
25 000
5.
SOLUȚIE DEGIVRARE
3 650 000
6.
AGENT TERMIC
1 825 000

litri

îngrășăminte solide pt
agricultură hidrosolubile,
granule
agricultura, foliare

litri

agricultura, foliare

litri
litri

agricultura, foliare
aeroporturi
Instalații termice
industriale și casnice

to

litri

Resursele energetice necesare desfăşurării activităţii propuse sunt reprezentate de:
Tipul resursei
Energie electrică asigurată din sistem
centralizat

Utilitate

Consum estimat

UM

funcţionarea utilajelor şi a centralei
termice

25-30

MW/luna

Lemn

combustibil pentru centrala termică

20

mc/sezon
încălzire hale

Motorină

combustibil pentru grupul electrogen
folosit ca sursă alternativă de curent

800,00

litri/an

Utilități - apă, canalizare, energie
Alimentarea cu apă
Necesarul de apă potabilă este asigurat din comerţ. Apa pentru uzul igienico-sanitar şi
apa tehnologică este distribuită printr-un sistem de alimentare propriu alcătuit din:
Sursa de apă este reprezentată de un puţ săpat tip cheson, cu H=12 m.
Instalaţiie de captare constau în 2 pompe tip hidrofor cu ejector (una activă şi una de
rezervă) cu Q=7,6 mc/h şi H=46mCA situate în puţul de captare.
Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: conductă cu L=32 m.
Reţeaua de distribuţie a apei: reţea cu lungimea de 32 m, ce alimentează centrala
termică de unde apa trece în staţia de dedurizare-demineralizare, apoi este distribuită către
liniile de producţie și grupurile sanitare.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Consumul de apă estimat este:
 ape igienico-sanitare: Qmax.=0,732mc/zi; Qmed.=0,534 mc/zi;Qmin.=0,164 mc/zi.
 ape tehnologice: Qmax.=17,952 mc/zi; Qmed.=12,342 mc/zi;Qmin.=6,732 mc/zi.
Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată prin hidranţi:
 reţea de hidranţi exteriori: grup pompare alcătuit din pompă orizontală activă şi una de
rezervă, cu Q=42 mc/h, H=57m şi P=7,5kw; deoarece acţionarea pompei este automată,
presiunea în reţea se asigură cu o pompă pilot cu caracteristicile: q=2,8 mc/h, h=44 m şi
P=0,75kw.
 reţeaua de hidranţi interiori: reţeaua de hidranţi interiori este comună cu reţeaua de
apă pentru consum menajer; pompă de tip hidrofor cu ejector prezintă caracteristicile:
Q=7,6 mc/h, H=46m şi P=1,1kw.
Apa pentru incendiu este asigurată din sursa proprie.
Necesarul total de apă
Qmax.=16,63 mc/zi
Qmed.=11,46 mc/zi
Qmin.=6,32 mc/zi
Gestionarea apelor uzate

Cerinţa totală de apă
Qmax.=18,684 mc/zi
Qmed.=12,076 mc/zi
Qmin.=7,104 mc/zi

Apele menajere provenite de la grupurile sanitare şi vestiare sunt colectate prin reţele
interioare şi exterioare şi descărcate în reţeaua de canalizare a localităţii.
Din procesul de producţie nu rezultă ape uzate tehnologice.
Apele pluviale sunt evacuate către spaţiile verzi din incintă.
Energia electrică necesară desfăşurării activităţii pe amplasament este asigurată prin
branşament la reţeaua electrică centralizată aparținând E-on Moldova Furnizare Romania SA.

I.6. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice
folosite
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Materiile prime și materiale utilizate în procesele tehnologice de pe amplasament sunt
prezentate în cele ce urmează.

Nr.
Denumire
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Cantitate

Materii prime și materiale utilizate în scopul obţinerii de substanţe ignifuge
Clasificarea şi etichetarea substanţelor
sau a prime, a substanţei preparatelor
chimice
UM

Natura
chimică/
compoziție

Destinație/
Utilizare

ciment

1277,50 t/an clincher, gips,
producere
calcar, filer soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
anorganice
nisip
2555,00 t/an
siliciu
producere
soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
anorganice
hidroxid de 36,50 t/an
bază
producere
aluminiu
soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
anorganice
plastorit
54,75 t/an silicat mineral
producere
de magneziu soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
anorganice
acid
253,675 t/an
acid
producere
fosforic
soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
din lemn

6.

hidroxid de 236,52
potasiu

t/an

7.

detercrom
green
(colorant
alimentar)

t/an

0,025

bază

producere
soluţie ignifugă
pentru suprafeţe
din lemn
colorant pe
producere
bază de
soluţie ignifugă
combinaţii pentru suprafeţe
complexe
din lemn

Mod de
depozitare

Categorie
Periculoase
/
Periculozitate Fraze de risc
nepericulo
ase (P/N)
2 silozuri
P
iritant
R37/38 R41
metalice cu
R43
capcitatea de
53 mc
3 padocuri,
N
betonate
amplasate în
spaţiu deschis
saci de plastic
N
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
saci de plastic
N
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
recipienţi
P
iritant
R36
plastic cu
capacitatea de
1 mc sau 35 l,
amplasate în
spaţiu închis
saci de plastic
P
toxic, coroziv
R35
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
saci de plastic
N
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
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8.

parmetol
(conservan
t peliculă)

2,19

9.

barita

82,125

10. melamină

255,50

11.

511,00

răşină
acrilică şi
acrilostirenică

12.

solvenţi
65,70
tba
(amestec
de
hidrocarbu
ri
aromatice:
xilen,
toluen)
13. carbonat 93,294
de calciu

14.

producere
recipienţi de
t/an soluţie apoasă
de alcool şi soluţie ignifugă
plastic cu
cetone
pentru suprafeţe capacitatea de
din lemn
1 mc,
amplasaţi în
spaţiu închis
producere
saci de plastic
t/an sare de bariu,
siliciu cristalin soluţie ignifugă
de 25 kg,
pentru suprafeţe stocaţi în
din metal.
spaţiu închis
amine
producere
saci de plastic
t/an
soluţie ignifugă
de 25 kg,
pentru suprafeţe stocaţi în
din metal.
spaţiu închis
producere
2 rezervoare
t/an polimer acrilic
soluţie ignifugă
de inox cu
pentru suprafeţe capacitatea de
din metal.
20 mc fiecare,
amplasate în
spaţiul de
producţie.
toluen
producere
recipient
t/an
soluţie ignifugă
metalic cu
pentru suprafeţe capacitatea de
din metal.
200 l, amplasat
în spaţiu închis.

t/an

sare

gelquest 12,045 t/an
alchili
sol
cuaternari de
(antidepon
amoniu, siliciu
ent)
cristalin
15. efka 3778 1,825 t/an solvent nafta,
(agent
trimetilbenzen
dezaerare)

producere
big-baguri
soluţie ignifugă
plastic cu
pentru suprafeţe capacitatea de
din metal.
1 tonă,
amplasate în
spaţiu închis
producere
saci de plastic
soluţie ignifugă
de 25 kg,
pentru suprafeţe stocaţi în
din metal.
spaţiu închis
producere
recipient
soluţie ignifugă
metalic cu
pentru suprafeţe capacitatea de
din metal.
18 kg,
amplasat în

P

iritant,
periculos
pentru mediu
toxic

R36,37,
38,43,
R52/53

N

-

-

N

-

-

N

-

-

P

foarte
R 11
inflamabil,
toxic pentru
R 63
reproducere,
nociv,
R48/20-65
iritant
R 38

N

-

-

N

-

-

P

nociv

R22, R41,
R65, 66, 67
R10
R51/53

inflamabil
periculos
pentru mediu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

spaţiu închis.
oxizi de fier 43,80 t/an
pulbere
colorant pentru saci de plastic
- pigment
insolubilă
soluţia ignifugă
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
dioxid de 26,28 t/an
pulbere
colorant pentru saci de plastic
titan insolubilă
soluţia ignifugă
de 25 kg,
pigment
stocaţi în
spaţiu închis
polifosfat 255,55 t/an
polifosfat
producere
saci de plastic
de amoniu
soluţie ignifugă
de 25 kg,
pentru suprafeţe stocaţi în
din metal.
spaţiu închis
ambalaje 3000000, buc/ material plastic ambalaje pentru recipienţii sunt
din
00
an
soluţii ignifuce
ambalaţi în
material
pentru suprafeţe cutii de carton
plastic de lemn
sau paleţi,
recipienţi
amplasaţi în
plastic (250
spaţiu închis
ml, 500 ml,
1l, 4l, 10l)
ambalaje 182500,0 buc/
metal
ambalaje pentru recipienţii sunt
din metal 0
an
soluţii ignifuce
paletizaţi,
recipienţi
pentru suprafeţe amplasaţi în
metalici
din metal
spaţiu închis
(4l, 10l,
21l)
ambalaje 200,00 buc/ material plastic folie plastic
rolele sunt
plastic an
utilizate pentru depozitate vrac
role pentru
baxare produse în spaţiu închis
bacxare
finite

P

iritant
iritant

R37
R 36, 37, 38

P

iritant

R 36, 37, 38

N

-

-

N

-

-

N

-

-

N

-

-

Pentru fabricarea îngrășămintelor - activitate nouă pe amplasamentul analizat – vor fi
necesare materii prime și materiale detaliate în cele ce urmează.
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Materii prime și materiale necesare pentru obținerea îngrășămintelor lichide

Nr.
Crt.

Denumire

Cantitate

Clasificarea şi etichetarea substanţelor
sau a prime, a substanţei preparatelor
chimice
UM

1.

EDTA

1478250

kg

Monoamoniu 6935000
fosfat

kg

2.

Natura chimică/
compoziție

pulbere
hidrosulubilă

pulbere
hidrosulubilă

3.

Uree

7446000

kg

granule
hidrosolubile

4.

Azotat de
potasiu

7847500
0

kg

pulbere
hidrosulubilă

5.

Sulfat de zinc 2505725

kg

Sare, pulbere
hidrosulubilă

6.

Molibdat de
amoniu

91250

kg

sare, pulbere
hidrosulubilă

7.

Sulfat de
mangan

525600

kg

sare, pulbere
hidrosulubilă

8.

Acid boric

742775

kg

acid,pulbere
hidrosulubilă

9.

Sulfat feros

244550

kg

sare, pulbere
hidrosulubilă

10.

Acid citric

1788500

kg

acid,pulbere
hidrosulubilă

Destinație/
Utilizare

Mod de
depozitare

Categorie
Periculoase
/
Periculozitate Fraze de risc
nepericulo
ase (P/N)
agent de
Saci de 25 kg,
N
chelatare pentru 40 buc/palet
obținere
îngrășăminte
lichide
component al Saci 25 kg, 40
N
mixului de
buc/palet
fertilizanți,supli
ment nutritiv
component al Big-bags 500 kg
N
mixului de
fertilizanți,supli
ment nutritiv
utilizat la
Saci 25 kg, 40
P
oxidant
R8
prepararea
buc/palet
mixului de
fertilizanți
utilizat la
Saci 25 kg,40
P
nociv
R22,R41
prepararea
buc/palet
periculos
R50/53
mixului de
pentru mediu
fertilizanți
utilizat la
Saci 25 kg,40
N
prepararea
buc/palet
mixului de
fertilizanți
utilizat la
Saci 25 kg,40
P
nociv
R48/20/22
prepararea
buc/palet
periculos
R51/53
mixului de
pentru mediu
fertilizanți
utilizat la
Saci 25 kg,40
N
prepararea
buc/palet
mixului de
fertilizanți
utilizat la
Saci 25 kg,40
P
nociv
R 22
prepararea
buc/palet
iritant
R36/38
mixului de
fertilizanți
utilizat la
Saci 25kg, 40
P
iritant
R36
prepararea
buc/palet
mixului de
fertilizanți
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11.

Sulfat de
amoniu

1126025

kg

sare, pulbere sau
granule
hidrosulubile

12.

Hidroxid de
potasiu

73 000

kg

bază, pulbere
hidrosulubilă

13. Biostimulator 22815
(acid 4-clor-2amidosulfonilfenoxiacetic)
14. Acid glutamic 191625

kg

acid, pulbere
hidrosulubilă

kg

acid, pulbere
hidrosulubilă

15. Acid aspartic

14600

kg

acid, pulbere
hidrosulubilă

16.

Lizina

27375

kg

aminoacid,
pulbere

17.

Metionina

9125

kg

Aminoacid,
pulbere

18.

Triptofan

1825

kg

Aminoacid,
pulbere

19.

Valina

1825

kg

Aminoacid,
pulbere

20.

acid fosforic

7950

kg

acid, lichid

21.

oxid de
magneziu

81395

kg

oxid, pulbere
hidrosulubilă

22.

azotat de
magneziu

1879 750

kg

sare, pulbere
hidrosulubilă

utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți

Big-bags 500 kg

N

-

-

Saci 25 kg, 40
buc/palet

P

toxic, coroziv

R35

Saci 25kg,
ambalati in
cutii de carton

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

Saci 25 kg

N

-

-

canistra 35 kg,
30 buc/palet

P

iritant

R36

saci de hartie
de 25 kg, 40
buc/palet

P

iritant

R37, R38,
R41

saci folie 25 kg,
40 buc/palet

N

-

-
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23.

hidroxid de
sodiu

1795

kg

bază, pulbere
hidrosulubilă

saci folie 25 kg,
40 buc/palet

P

coroziv

R 35

saci rafie 25 kg,
40 buc/palet

P

nociv
iritant
periculos
pentru mediu

R 22
R 36/38
R50/53

saci folie 25 kg,
40 buc/palet

P

nociv
iritant
periculos
pentru mediu

R 22
R 36/38
R50/53

îmbutelierea 100 buc/palet
îngrășămintelor
lichide
Material plastic îmbutelierea
Baxuri
îngrășămintelor
lichide

N

-

-

N

-

-

24. sulfat de cupru 16060

kg sare, pulbere
hidrosulubilă

25.

sulfat de
cobalt

kg sare, pulbere
hidrosulubilă

26.

Bidon 10 l

27.

1825

2281250 buc

Flacoane
1478250 buc
250ml, 500ml,
1l

utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți
utilizat la
prepararea
mixului de
fertilizanți

Material plastic

Nr.
Crt.

1.

Denumire

Cantitate (kg/an)

Materii prime și materiale necesare pentru obținerea îngrășămintelor granulare
Clasificarea şi etichetarea substanţelor
sau a prime, a substanţei preparatelor
chimice
UM

Clorura de potasiu 1 460 000 kg/an

Natura chimică/
compoziție

sare, pulbere
hidrosulubilă

2.

Monoamoniu
fosfat

11 242 000 kg/an

pulbere
hidrosulubilă

3.

Uree

18 980 000 kg/an

granule
hidrosolubile

Azotat de potasiu 9709000 kg/an

Sare, pulbere
hidrosulubilă

4.

Destinație/
Utilizare

Mod de
depozitare

Categorie
Periculoase
/
Periculozitate Fraze de risc
nepericulo
ase (P/N)
Big-bags de
N
500 kg

utilizat pentru
prepararea
îgrășămintelor
granulare
utilizat pentru Saci 25 kg, 40
prepararea
buc/palet
îgrășămintelor
granulare
utilizat pentru Big-bags 500 kg
prepararea
îgrășămintelor
granulare
utilizat pentru Saci 25 kg, 40
prepararea
buc/palet
îgrășămintelor
granulare

N

-

-

N

-

-

P

oxidant

R8
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5.

Sulfat de zinc

1500

kg/an

6.

Molibdat de
amoniu

500

kg/an

7.

Sulfat de mangan

1500

kg/an

8.

Acid boric

500

kg/an

9.

Big-bags

3000

10.

Saci folie

100

buc la
500
kg/an
Kg/an

Sare, pulbere
hidrosulubilă

utilizat pentru Saci 25 kg, 40
prepararea
buc/palet
îgrășămintelor
granulare
Sare, pulbere
utilizat pentru
Saci 25 kg
hidrosulubilă
prepararea
îgrășămintelor
granulare
Sare, pulbere
utilizat pentru
Saci 25 kg
hidrosulubilă
prepararea
îgrășămintelor
granulare
acid,pulbere
utilizat pentru
Saci 25 kg
hidrosulubilă
prepararea
îgrășămintelor
granulare
Material plastic
ambalarea
Pachete legate
îngrășămintelor
cu sfoara
granulare
Material plastic
ambalarea
Role
îngrășămintelor
granulare

P

nociv
periculos
pentru mediu

R22,R41
R50/53

N

-

-

P

nociv
R48/20/22
periculos
R51/53
pentru mediu

N

-

-

N

-

-

N

-

-

Nr.
Crt.

Denumire

Cantitate (kg/an)

Materii prime și materiale necesare pentru obținerea agentului de degivrare piste
decolare-aterizare Add-Protect, Dezap ON II G, Add-Forte

1.

acidul acetic

396000

2.

hidroxid de
potasiu

730000

3.

aditivi care
asigura caracterul
anticoroziv
substanțe din
grupa triazolilor
benzotriazol,
toliltriazol

5475

Clasificarea şi etichetarea substanţelor
sau a prime, a substanţei preparatelor
chimice
UM

Natura chimică/
compoziție

Destinație/
Utilizare

kg/an Soluție lichidă, utilizat pentru
79-80%, acid slab prepararea
agentului de
degivrare
kg/an Bază,pulbere
utilizat pentru
hidrosulubilă
prepararea
agentului de
degivrare
kg/an
baza amina
utilizat pentru
prepararea
agentului de
degivrare

Mod de
depozitare

Categorie
Periculoase/
Periculozitate Fraze de risc
nepericuloas
e (P/N)

Bidoane de
plastic

P

coroziv

R34

saci de plastic
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
saci de plastic
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis

P

toxic, coroziv

R35

P

nociv
iritant
periculos
pentru mediu

R22
R36
R51/53
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Nr.
Crt.

Denumire

Cantitate (kg/an)

Materii prime și materiale necesare pentru obținerea agentului agentului termic

1. monoetilenglicol 829 545

Clasificarea şi etichetarea substanţelor
sau a prime, a substanţei preparatelor
chimice
UM

Natura chimică/
compoziție

Destinație/
Utilizare

Mod de
depozitare

l/an

Soluție lichidă

Bidoane de
plastic

P

nociv

R 22

kg/an

Soluție lichidă

utilizat pentru
prepararea
agentului termic
Inhibitor de
coroziune

Bidoane de
plastic

P

nociv

R 22,R36,
R52/53

saci de plastic
de 25 kg,
stocaţi în
spaţiu închis
recipienţi de
plastic cu
capacitatea de
1 mc,
amplasaţi în
spaţiu închis

N

-

-

P

iritant,
periculos
pentru mediu
toxic

R36,37,
38,43,
R52/53

2.

benzotriazol

2737

3.

detercrom
green

33

kg/an colorant pe bază
de combinaţii
complexe

colorant
alimentar

4.

parmetol

270

kg/an soluţie apoasă de
alcool şi cetone

consevant
pelicula

Categorie
Periculoase/
Periculozitate Fraze de risc
nepericuloase
(P/N)

Toate operaţiile privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a
materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice, se vor realiza în condiţii conforme cu
prevederile din fişele de securitate, cu respectarea normelor privind utilizarea acestor
substanţe, pentru a preveni efectele negative asupra mediului şi a sănătăţii.
Aprovizionarea se va face cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel
încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri. Pentru a limita
efectele nocive asupra factorilor de mediu generate de scurgerile accidentale de substanţe,
societatea va deţine în stoc materiale absorbante sau de neutralizare.
Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor se va face în
conformitate cu Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi amestecurilor.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Ambalajele care conţin substanţe sau amestecuri periculoase trebuie să respecte
următoarele cerinţe:
 să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu
excepţia cazurilor în care sunt prescrise alte dispozitive de siguranţă mai specifice;
 materialele de confecţie a ambalajelor şi a sistemelor de închidere să nu fie susceptibile de
a fi atacate de conţinut, nici să formeze cu aceştia compuşi periculoşi;
 ambalajele şi sistemele de închidere să fie rezistente şi solide, astfel încât să fie exclusă
orice posibilitate de pierdere de produs şi să îndeplinească criteriile de siguranţă în condiţii
normale de manipulare;
 ambalajele prevăzute cu un sistem de închidere demontabil să fie proiectate în aşa fel încât
ambalajul să poată fi reînchis de mai multe ori, fără pierdere de conţinut.
Recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare,
avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.
Se vor respecta condiţiile de manipulare, depozitare, transport din fişele cu date de
securitate ale substanţelor/amestecurilor periculoase.
Depozitarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase se va face ţinând cont de
compatibilităţile chimice ale acestora şi de condiţiile impuse de furnizori.
Comercializarea preparatelor periculoase se poate realiza numai dacă eticheta
ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile care nu pot fi şterse:
 denumirea comercială sau destinaţia preparatului;
 numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de
introducerea pe piaţă, respectiv producătorul, importatorul, distribuitorul;
 denumirea chimică a componentelor clasificate ca substanţe periculoase;
 simbolurile referitoare la pericol şi dacă este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate
din folosirea preparatului;
 fraze-tip specifice utilizării preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot
apărea la utilizarea preparatului periculos (fraze R);
 una sau mai multe fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenţa cu care
trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S);
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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 una sau mai multe fraze-hazard (fraze H);
 cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului, în cazul
substanţelor chimice periculoase comercializate către persoane fizice.
Achizitionarea substanţelor/amestecurilor chimice periculoase se va face în condiţiile în
care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează Fişa cu date tehnice de securitate,
care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, a
sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă. Orice furnizor al unei substanţe,
pune la dispoziţia beneficiarului numărul de înregistrare REACH.
Utilizarea substanţelor periculoase se va face cu respectarea prevederilor din fişele de
securitate. Orice producător, distribuitor, importator de substanţe chimice periculoase are
obligaţia ca la prima livrare a acestor substanţe sau chiar înainte de această livrare, să trimită
destinatarului o fişă tehnică de securitate. Aceasta fişă trebuie să conţină toate informaţiile
reale disponibile, necesare pentru a se asigura protecţia omului şi a mediului.
Ulterior producătorul, distribuitorul, importatorul trebuie să aducă la cunostinţa
destinatarului fişei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunostinţă.
Întocmirea fişei tehnice de securitate a produselor chimice se va face în conformitate cu Anexa
II din Regulamentul nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice – REACH.

I.7. Informaţii privind zona amplasamentului proiectului
Amplasamentul se află în partea nord-estică a intravilanului satului Filipeşti, la sud de
drumul comunal DC 11 spre Cotu Grosului, la cca. 900 m est de D.N. 2 (E 85) Bacău - Roman şi
la cca. 100 m de ultimele locuinţe - gospodării ale satului de pe traseul menţionat.
Terenul în suprafaţă de 13.036,00 mp, aparţine beneficiarului conform contractului de
vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 305/3.02.2011 şi conform documentaţiei
cadastrale nr. 60373.
Amplasamentul este compartimentat pe următoarele zone funcţionale:
 Hală producţie;
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Căi de acces auto şi pietonale;



Spaţii verzi în suprafaţă de cca 3000 mp.

Încadrarea amplasamentului în zonă
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Pentru adăpoctirea noilor instalații a fost constrită o hală de producţie (clădire
dezvoltată pe parter) şi unei zone P + 1 (parţial), pentru desfăşurarea noii activităţi.
Coordonatele de delimitare a amplasamentului în sistem de proiecție STEREO 70 sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Nr. pct.
1.
2.

X
584092
584090

y
645036
644966

I.8. Modalități de conectare la infrastructura din zonă

Căi de acces
Accesul la amplasament de face din DN 2 (E 85), pe DC 11 aprox. 500 m, în cuprinsul
localităţii Filipeşti.
Conectarea la reţeaua de energie electrică
Energia electrică necesară este asigurată prin branşare la reţeaua electrică din zonă,
conform unui contract de furnizare energie electrică încheiat cu E-on Moldova Furnizare
Romania SA.

Conectarea la reţeaua de energie gaz metan
Nu este cazul – pe amplasament nu există aceste echipări edilitare.
Conectarea la reţele de alimentare cu apă/canalizare
Apa utilizată în scop igienico-sanitar şi apa tehnologică sunt furnizate printr-un sistem
de alimentare propriu, dintr-un puţ forat. Apa potabilă este achiziţionată din comerţ.
Apele pluviale sunt captate şi dirijate prin guri de scurgere şi conducte îngropate, la
bazinul de retenţie ape pluviale sau sunt dirijate către spaţiile verzi din incintă.
Apele de spălare rezultate în urma spălării mixerelor în care se produc diverse
îngrăşăminte foliare sunt reutilizate în procesul tehnologic.
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi vestiare sunt colectate prin
reţele interioare şi exterioare şi sunt descărcate în sistemul de canalizare al localităţii.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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II. PROCESUL TEHNOLOGIC
II. 1. Fluxul tehnologic

II.1.1. Utilaje folosite la fabricarea substanţelor ignifuge (activitate desfăşurată în prezent de
beneficiar)

Activitatea se defăşoară pe amplasamentul descris anterior, în suprafaţă de 13036 mp
situat în extravilanul localităţii Filipeşti, compartimentat pe următoarele zone funcţionale: hală
producţie, căi de acces şi spaţii verzi.
Hala producţie este prevăzută cu spaţiu de producţie, spaţii închise pentru depozitare,
laborator, spaţiu tehnic, sediu administrativ.
Spaţiul de producţie este o zonă cu următoarele dotări:
 utilajele pentru obţinerea soluţiei ignifuce pentru lemn, dotate cu:
 2 mixere cu capacitatea de 5000 l şi un mixer cu capacitatea de 10000 l;
 vas transfer către linia de îmbuteliere cu capacitatea de 10000 l;
 linia de îmbuteliere prevăzută cu maşină volumetrică care permite reglaje
pentru ambalare în recipienţi din plastic cu capacitatea de 250 ml – 10 l;
 utilajele pentru obţinerea soluţiei ignifuce nepigmentată, pentru metal, dotate cu:
 echipament (motostivuitoare) de descărcare saci pentru alimentarea
instalaţiei cu materiale pulverulente;
 transportoare închise tip şnec pentru transferul materiilor prime pulverulente
din zona de alimentare către vasele de amestec;
 mixere cu capcitatea de 5 mc;

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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sistem de aspiraţie a pulberilor degajată la alimentarea instalaţiei cu
materiale pulverulente şi sistem de filtrare care permite reţinerea pulberilor
aspirate în saci;

 linia de îmbuteliere prevăzută cu maşină volumetrică care permite reglaje
pentru ambalare în recipienţi metalici cu capacitatea de 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 21 l;
 utilaje pentru producere pastă pigment utilizată la pigmentarea soluţiei ignifuge
pentru metal, dotate cu:
 mixer cu capacitatea de 600 l în care se obţine pasta de pigmenţi;
 12 recipiente cu capacitatea de 300 l fiecare pentru stocare pastă pigmenţi;
 utilajele pentru obţinerea soluţiei ignifuce pigmentată, pentru metal, dotate cu:
 rezervoare din inox cu o capacitate de 20 mc pentru stocare răşină acrilică şi
acrilostirenică;
 mixere cu capacitatea de 5 mc în care se introduce soluţia ignifugă
nepigmentată pentru metal şi pasta de pigmenţi;
 spectrofotometrul prevăzut cu cititor şi software care urmăreşte colorarea
soluţiei ignifuge în funcţie de nuanţa dorită;
 linia de îmbuteliere prevăzută cu maşină volumetrică care permite reglaje
pentru ambalare în recipienţi metalici cu capacitatea de 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 21 l;
 utilajele pentru obţinerea soluţiei ignifuce pigmentată, pentru suprafeţe anorganice,
dotate cu:


3 padocuri executate din beton, pentru depozitare nisip;



2 silozuri metalice cu capacitatea de 53 mc pentru depozitare ciment;



echipament de descărcare saci pentru alimentarea instalaţiei cu materiale
pulverulente (motostivuitoare);

 transportoare închise tip şnec pentru transferul materiilor prime pulverulente
din din zona de alimentare către vasul de amestec;


vas amestec, mixer, cu capacitatea de 10 t;
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sistem de aspiraţie al pulberilor degajată la alimentarea instalaţiei cu
materiale pulverulente şi sistem de filtrare care permite reţinerea pulberilor
aspirate în saci;

 linia de îmbuteliere prevăzută cu unitate de dozare care permite reglaje
pentru ambalare produs finit în saci plastic cu capacitatea de 25 kg;
Vasele de preparare – mixare, sunt închise şi amplasate pe doze tensiometrice de
cântărire gravimetrică.
Întregul procesul de monitorizare a proceselor tehnologice, se realizează în sistem
automat prin intermediul unui calculator de proces.
Hala de producţie are pardoseală protejată cu membrană epoxidică rezistentă la
acţiunea substanţelor chimice.
Spaţiile închise pentru depozitare materii prime şi produse finite sunt prevăzute cu
pardoseală protejată cu membrană epoxidică rezistentă la acţiunea substanţelor chimice.
Laboratorul este utilizat pentru verificarea calităţii produselor finite.
Spaţiul tehnic este destinat amplasării centralei termice.
Sediul administrativ este prevăzut cu grup sanitar şi hol acces.
Căi de acces sunt pentru auto şi pietonale.
Spaţiile verzi au o suprafaţă de cca 3000 mp.

Linii de producție :
1.LINIE PRODUCȚIE SUBSTANȚE CHIMICE SPECIALE: suprafața 1200 mp,compusă din:
2 mixere verticale, mașină de descărcat Big-Bags cu macara și șnec vertic și orizontal,
ventilator exhaustare praf, instalație de stocare apă și rășină, dispozitiv de filtre motorizat cu
autocurățire, pompă. Instalația cuprinde lini de conducte și pompe pneumatice care asigură
transportul spustanțelor între etapele procesului tehnoclogic. Instalația este coordonată
coputerizat.
Linia de producție este racordată la un sistem de demineralizare a apei cu un debit de apă
demineralizată cuprins între 1 și1,5 mc/h.
Pentru a preîntâmpina eventualele situate când energia electrică funizată se SEN este
întreruptă a fost amplasat un grup electrogen cu o putere maximă de cca. 350 KW.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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2.LINIE PRODUCȚIE ADITIVI
Linia este compusă din următoarele elemente :
-

Rezervor capacitate cca. 600 L

-

Mixer vertical adecvat pentru rezervoare de cca. 600 L

-

Vase din oțel inoxidabil AISI 304, cu capacitate totală de 600 litri

-

Grup elongaţie verticală arbore de amestecare

-

Panou de comandă

3.LINIE DE ÎMBUTELIERE
Este formată din două componente importante:
Maşina de dozare liniară prevazută cu circa 6 valve volumetrice
Maşina de aplicat capace
Mixerele au capacitatea de 5000 mc fiecare, dotate cu senzor de nivel și alcătuite din: vase de
inox, scripeți, curele de transmisie, capac, zonă de încărcare, motor cu arbore mixer, motor cu
arbore racletă, dispozitiv de siguranță, motor cu arbore dispersor, ax mixer, paletă spiralată,
dispozitiv fixare raclete, axul dispersorului, disc rotativ dințat, racletă, zonă de încărcare.

Schiță generală de amplasare a componentelor instalației de producție substanțe
chimice Zanelli
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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1.

vase

scripeți;

de

3.

inox;

curele

2.
de

transmisie; 4. capac; 5. zonă
de încărcare a buncărului; 6.
motor cu arbore mixer; 7. motor
cu arbore racletă; 8. dispozitiv
de

siguranță;

9.

motor

cu

arbore dispersor; 10. ax mixer;
11.

paletă

spiralată;

12.

dispozitiv fixare raclete; 13.
axul

dispersorului;

14.disc

rotativ dințat; 15. racletă; 16.
dispozitiv fixare.

Schiță mixere verticale utilizate în procesul tehnologic
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Mașină de descărcat Big-Bags cu macara și șnec vertic și orizontal alcătuită din: dispozitiv
de descărcare Big-Bags cu capacitatea 2000 kg, macara, șnec închis în tub orizontal și șnec
închis în tubvertical.

Mașină de descărcat Big-Bags cu macara și șnec vertic și orizontal
Ventilator exhaustare praf alcătuit din: corp ventilator și pâlnie filtru.

Ventilator exhaustare praf

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Sistemul de filtrare al aerului este ciclonic are auprafața filtrelor este de 26 m2 iar
emisiile de praf sunt < 10 mg/Nm3, volumul de aer 1,500 m³/h .
Instalație de stocare apă și rășini alcătuită din: pompă pneumatică 3" pentru
alimentare bazine stocare, pompă de rezervă 3" pentru alimentare bazine stocare, dispozitiv
anti-vibrații, pompă 2" alimentare instalație mixare, pompă rezervă 2" alimentare instalație
mixare, filtru, valve unisens.

Schemă instalație stocare apă și rășini

Instalație pentru dozarea aditivilor alcătuită din: pompe pneumatice 1/2"; pompe pneumatice
de 1"; pompe de rezervă de 1"; dispozitiv antivibrații; cilindri antivibrații; rezervor de cântărire cu
V = 207 l, vase de stocare 12 buc; indicator de cantitate.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Instalație pentru dozarea aditivilor
Mașină de îmbuteliat alcătuită din: platforma mașinii; bandă de tranport containere de
ambalare; panou de operare.
Dispozitiv de filtre motorizat cu autocurățire alcătuit din: suport cu roți; panou de control;
filtru, motor acționare grup pneumatic, pompă de transfer. Acest dispozitiv filtrează lichide este
dispus între mixere și mașina de împachetat. Funcționează pe baza unei pompe de transfer
care aduce lichidul la filtru (filtru elecric de 3 " 500 µm) și apoi îl împinge către valva de ieșire.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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1. platforma mașinii;
2. bandă
de
tranport
containere de ambalare;
3. panou de operare;

A. dispozitiv umplere containere: 1A.
format din valve de dozare, 2A. valve cu
sertar, 3 A. suport dispozitiv de umplere;
4A. mașină electronică de cântărire
B. grupul de închidere containere de
ambalare: 1B. presă închidere capace

Mașină de îmbuteliat
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Filtrul este o instalație este destinat pentru turnarea substanțelor lichide, în principal
vopsele pe bază de apă, dintr-un admisie (mixer) către o facilitate de stocare
(rezervor) sau către o linie de îmbuteliere. Principiul de funcționare este bazat pe o
pompă de transfer care împinge produsul către filtru și apoi spre valva de evacuare,
sau direct spre valva de evacuare.

Dispozitiv de filtre motorizat cu autocurățire
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Pompă alcătuită din: pompă cu șnec (cu capacitatea de 11 mc/h, 3 bar, 130 rpm, 5,5 Kw); ramă
susținere pompă și echipamente anexe.

Pompă

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Fluxul liniei de producție
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Alte dotări
Mixer vertical Mercury alcătuit din: pârghiile cu pivotare rapidă (distribuitor) (1), curele
transmisie (distribuitor) (2); pârgii cu pivotare lentă (mixer) (3); curele transmisie (mixer) (4);
capac (5); vas (6); suport (7); panou electric principal (8); dispozitiv încărcare (9); ax amestecare
rapidă (10), ax amestecare lentă (11); paletă tip fluture (12); paletă zimțată (13); piston (14);
coloană de ridicare (15); unitate de ulei hidraulic (16); motor pentru rotire lentă (0-150
rpm)(17); motor pentru rotire rapidă (0-1400 rpm)(18); panou de control (19); suport vas (20);
pompă cu vacuum (21). Mixerul este dotat cu control automat al parametrilor de producție.

Mixer Vertical Mercury

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Rezervor 0,3 mc (5 buc) – de formă cilindrică, vertical cu fund conic, din inox, pentru
stocarea substanțelor chimice.
Rezervor de mixare 5 mc (2 buc) - de formă cilindrică, vertical cu fund conic, din inox,
pentru stocarea substanțelor chimice. Rezervorul este dotat cu agitator tip Ancora cca 30 rpm și
izolație termică 50 mm din vată mineral bazaltică.
Rezervor de stocare 20 mc (4 buc) - de formă cilindrică, vertical cu fund conic, din inox,
pentru stocarea substanțelor chimice. Rezervorul este dotat cu: gură de vizitare, valvă
admisie/evacuare aer; gură vizitare ovală; suport de intrare scară; robinet de prelevare
probe1/2"; robinet fluture intrare/ieșire produs DN 50; idicator de nivel tub acrilic; ieșire totală
produs cu robinet fluture DN 80.
Rezervor mixare 10 mc (2 buc) - de formă cilindrică, vertical cu fund conic, din inox,
pentru stocarea substanțelor chimice. Rezervorul este dotat cu: gură de vizitare, valvă
admisie/evacuare aer; gură vizitare ovală; suport de intrare pentru scară; robinet de prelevare
probe1/2"; robinet cu bilă intrare/ieșire produs DN 50; idicator de nivel tub acrilic; ieșire totală
produs cu robinet fluture DN 50; ștuț senzor temperatură; agitator vertical tip Ancora (cca. 30
rpm); izolație termică din vată minerală bazaltică cu grosimea de 50 mm.
Ventilatoare centrifugale helicoidale (2 buc)
Șnecuri închise (4 buc)
Mașină de ambalare automată Paglierani VT 600 DOUBLE BAG care permite realizarea unui
pachet dublu compartimentat, cu ajutorul a trei bobine de folii din tip filă plată și o pungă cu
patru laterale sigilate. Materialele ce pot fi împachetate sunt de tipul pulberilor și granulelor.
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Schiță mașină împachetat

Mașină de cântărit electronică model NE-G este legată de cuplarea la mașina automată de
ambalare și asigură dozarea materialelor de tipul pulberilor și a granulelor. Principiul de
funcționare este următorul: un cilidru pneumatic (1) determină deschiderea clapetei care
separăzona de centură superioară de cea inferioară, produsul este depozitat în pâlnia de
încărcare (2) și se îndepărtează din centura de nivel superior (3) în două faze foarte precise și
reglabile; în timpul etapei de degroșare, un cilidru pneumatic (4) determină deschiderea
maximă a trapei și produsul este dozat în cantități mari în centura de cântărire a nivelului
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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inferior (5). A doua fază este cea de finisare când trapa se închide parțial, iar produsul este
dozat mai lent pentru a atinge cu precizie cantitatea totală dorită. Atunci când centura de
cântărire (5) conține greutatea dorită a produsului, amortizorul se închide (1) iar peretele etanș
(7) se deschide și tot produsul este descărcat într-in buncăr de unde este dirijat către mașina de
împachetat.

Mașină de cântărit electronică
Alimentator cu șnec alcătuit din: arbore cu spiră elicoidală, motoreductor, cilidru pneumatic
pentru deschiderea/închiderea trapei cu senzor magnetic și trapă.
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II.1.2. Fluxul tehnologic al activităţii de fabricare a substanţelor ignifuge (activitate
desfăşurată în prezent de beneficiar)

Procesul tehnologic de obţinere soluţie ignifugă pentru suprafeţe lemnoase cuprinde
următoarele etape:
 achiziţionare materii prime de pe piaţa internă şi depozitare în spaţiu amenajat;
 introducere acid fosforic şi apă, conform reţetei, în mixer cu capacitatea de 5000 l;
 introducere apă şi hidroxid de potasiu, conform reţetei, în al doilea mixer cu capacitatea
de 5000 l;
 transvazarea soluţiilor din cele două mixere într-un mixer cu capacitatea de 10000 l,
unde se adaugă colorantul alimentar şi conservantul de peliculă, menţinându-se o
temperatură de 30 – 40°C;
 soluţia ignifugă astfel obţinută se trece într-un vas de transfer de 10 000 l de unde cu
ajutorul unei pompe se trimite către linia de îmbuteliere;
 ambalarea produsului finit în recipienţi din plastic cu capacitatea de 250 ml – 10 l;
 ambalajele umplute vor fi baxate, foliate şi stivuite pe europaleţi pentru livrare.
Mixer (5000 l) H2O + H3PO4
+

-

H3PO4 + H20 ↔ H3O + H2PO4
2+
2H2PO4 + H20 ↔ H3O + HPO4
2+
3HPO4 + H20 ↔ H3O + PO4

Nu se formează produși de
reacție care se degajă în
atmosferă

Mixer (10000 l) H2O + H3PO4 + 3KOH
(t= 30 – 40°C) + colorant alimentar

→ K3PO4 + H2O

Soluție ignifugă

+ conservatul de peliculă

Mixer (5000 l) H2O + KOH
Nu se formează produși
de reacție

Vas transfer
Nu se formează produși de reacție care se
degajă în atmosferă
Reacția dintre un acid și o bază determină
formarea unei sări și a apei
Colorantul alimentar și conservantul de
peliculă adăugați după reacția chimică nu
vor reacționa cu sarea format în soluție

Linie îmbuteliere

Procesul tehnologic de obţinere soluţie ignifugă nepigmentată pentru suprafeţe metalice
cuprinde următoarele etape:
 achiziţionare materii prime de pe piaţa internă şi depozitare în spaţiu amenajat;
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 introducere materii prime pulbere: barita, carbonat de calciu, melamină, polifosfat de
amoniu conform rețetei în 2 mixere cu capacitatea de 5 mc fiecare; instalaţia este
prevăzută cu echipament de descărcare a sacilor cu material pulverulent, în sistemul de
alimentare a instalaţiei;
 transferul materiilor prime pulberi către cele două mixere cu ajutorul transportoarelor
tip şnec; transportoarele sunt închise etanş, pulberile antrenate sunt aspirate şi
colectate în saci de unde se reintroduc în procesul de producţie;
 transvazarea amestecului obţinut în două mixere cu capacităţi de 5000 l unde se adaugă
apă, antideponent, agent dezaerare şi răşină acrilică cu obţinerea soluţiei ignifuge
nepigmentată care se va trimite către linia de îmbuteliere;
 ambalare produs finit în recipienţi metalici cu capacitatea de 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 21 l;

Mixer (5 mc)
barita + carbonat de calciu +
melamină + polifosfat de
amoniu (Are loc o omogenizare a
componentelor.Nu au loc reații
chimice în această etapă
tehnologică).
Nu se degajă compuși în
atmosferă

Mixer (5 mc)
Amestec omogenizat (barita +
carbonat de calciu + melamină +
polifosfat de amoniu) + H2O +
antideponent + agent de dezaerare
+ rășină acrilică

Soluție ignifugă
nepigmentată

Linie de îmbuteliere

componentelor.Nu au loc reații
chimice în această etapă
tehnologică).
Nu se degajă compuși în
atmosferă

(Are loc o omogenizare a componentelor.Nu
au loc reații chimice în această etapă
tehnologică).Nu se degajă compuși în
atmosferă

tranzvazare

Mixer (5 mc)
barita + carbonat de calciu +
melamină + polifosfat de
amoniu (Are loc o omogenizare a

tranzvazare

 ambalajele umplute vor fi baxate, foliate şi stivuite pe europaleţi pentru livrare.

Mixer (5 mc)
Amestec omogenizat (barita +
carbonat de calciu + melamină +
polifosfat de amoniu) + H2O +
antideponent + agent de dezaerare
+ rășină acrilică

Soluție ignifugă
nepigmentată

(Are loc o omogenizare a componentelor.Nu
au loc reații chimice în această etapă
tehnologică).Nu se degajă compuși în
atmosferă

Procesul tehnologic de obţinere soluţie ignifugă pigmentată pentru suprafeţe metalice
cuprinde următoarele etape:
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 obţinere pastă de pigment prin introducere pulbere de pigment, răşină acrilică şi
antideponent în vasul de mixare de capacitate 600 l;
 introducere pastă pigment în unitatea de dozare compusă din 12 vase de inox cu
capacitatea de 300 l;
 amestecare soluţie ignifugă nepigmentată cu pasta de pigment, în unitatea de dozare
compusă din 5 vase de inox cu capacitatea de 5000 l fiecare, prevăzute cu sistem de
agitare;
 colorarea substanţei ignifuge, în funcţie de nuanţa dorită, cu ajutorul unui soft special şi
al spectofotometrului obţinându-se soluţie ignifugă pigmentată care se va trimite la linia
de îmbuteliere;
 ambalare produs finit în recipienţi metalici cu capacitatea de 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 21 l;
 ambalajele umplute vor fi baxate, foliate şi stivuite pe europaleţi pentru livrare.

Are loc o omogenizare a
componentelor.Nu au loc reații
chimice în această etapă
tehnologică.Nu se degajă
compuși în atmosferă

Pastă de
pigment

Mixer (5 mc)
Amestec omogenizat (barita + carbonat
de calciu + melamină + polifosfat de
amoniu) + H2O + antideponent + agent de
dezaerare
+ rășină acrilică

Unitate de
dozare

Soluție ignifugă
nepigmentată

+

Pastă de
pigment

Linie de îmbuteliere

VAS 600 l
Pulbere de pigment + rășină
acrilică + antideponent

Soluție
ignifugă
pigmentată

(Are loc o omogenizare a componentelor.Nu au loc reații chimice în această etapă tehnologică).Nu se
degajă compuși în atmosferă

Procesul tehnologic de obţinere soluţie ignifugă pentru suprafeţe anorganice:
 achiziţionare materii prime de pe piaţa internă şi depozitare în spaţiu amenajat;
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introducere materii prime pulbere: nisip, ciment, hidroxid de aluminiu şi plastorit într-un
mixer cu capacitatea de 5 mc; instalaţia este prevăzută cu echipament de descărcare a
sacilor cu material pulverulent, în sistemul de alimentare a instalaţiei;
 transferul materiilor prime pulberi către mixer cu ajutorul transportoarelor tip şnec;

transportoarele sunt închise etanş, pulberile antrenate sunt aspirate şi colectate în saci
de unde se reintroduc în procesul de producţie;
 transferul produselor de la mixer la unitatea de ambalare cu ajutorul transportoarelor

tip şnec;
 ambalare produs finit în saci de plastic cu capacitatea de 25 kg;
 sacii cu produs finit vor fi baxaţi, foliaţi şi stivuiţi pe europaleţi pentru livrare.

nisip + ciment + hidroxid
de aluminiu + plastolit
(Are loc o omogenizare a
componentelor.Nu au loc reații
chimice în această etapă
tehnologică).
Nu se degajă compuși în
atmosferă

soluţie
ignifugă
pentru suprafeţe
anorganice

Linie de ambalare

Mixer (5 mc)

II.1.3. Utilaje folosite la fabricarea îngrăşămintelor lichide
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Activitatea se defăşoară pe amplasamentul descris anterior, în suprafaţă de 13036 mp
situat în extravilanul localităţii Filipeşti, compartimentat pe următoarele zone funcţionale: hală
producţie, căi de acces şi spaţii verzi.
Hala producţie și instalațiile sunt aceleași cu cele utilizate pentru obținerea soluțiilor
ignifuge descrise anterior în subcap II.1.1.
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II.1.4. Fluxul tehnologic al activităţii de fabricare a îngrăşămintelor lichide
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Descrierea instalaţiei şi fuxului tehnologice pentru obţinerea biostimulatorului universal
ASFAC BCO-4

Biostimulatorul ASFAC BCO-4 se poate prepara într-unul dintre mixerele ce compun
linia de mixere: 2 mixere de 5000 litri complet echipat și un mixer de 10000 litri complet echipat
(în linia de mixere se mai produce SISTEM IGNIFUG UNIVERSAL-COMPONENTA A).
Capacitatea maximă de producție: 10 000 litri /2 șarje/zi.
Într-un vas de 5000 litri se introduce apa dedurizată și acidul 4 -clor-2 amidosulfonilfenoxiacetic, se lasă să se dizolve timp de 2-3 ore. După dizolvarea acidului 4-clor-2
amidosulfonil-fenoxiacetic prin agitare, se adauga hidroxid de potasiu până pH-ul soluției
ajunge 8-10. În urma reacției, rezultă 4-clor 2 amidosulfonil-fenoxiacetat de potasiu, o soluție
incoloră sau slab gălbuie. Odată soluția obținută sub agitare, se adaugă colorantul alimentar și
conservantul de peliculă.
Mixer (5000 l)
H2O + acidul 4 -clor-2
amidosulfonil-fenoxiacetic
(se agită 2 h)
+ KOH
4-clor 2 amidosulfonilfenoxiacetat de potasiu + H2O
+
colorant alimentar
+
conservant de peliculă

Nu se formează produși de
reacție care se degajă în
atmosferă
Reacția dintre un acid și o
bază determină formarea
unei sări și a apei.
Se omogenizează soluția
rezultată cu noile
componente adăugate.
Colorantul alimentar și
conservantul de peliculă
adăugați după reacția
chimică nu vor reacționa cu
sarea format în soluție

Nu rezultă produși lichizi sau solizi care
să fie evacuați din instalație devenind
suproduși sau deșeuri.

Vas de transfer
(10.000 l)

Linie
îmbuteliere

ASFAC BCO-4
Stocare temporară

Astfel, biostimulatorul ASFAC BCO-4 soluție obtinuță se trece în vasul transfer de 10 000
litri de unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de imbuteliere
Aceasta zona include o mașina volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml – 10 l cu productivități mari.
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Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseala. Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare.
Europaleții încărcați cu marfa (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliați și expediați.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea îngrăşământului foliar
MESSIS PORUMB
Capacitate maximă de productie: 5000 litri /zi.
Într-unul dintre mixerele componente ale liniei de mixere, de 5000 litri se adaugă apă
dedurizată peste care se introduce sub agitare hidroxid de potasiu care se răcește la 20-25°C. În
alt vas de 5000 litri se adaugă, în porțiuni, acid fosforic 85%, diluat în prealabil cu apă, păstrând
temperatura sub 50oC. Cele două soluții sunt apoi adaugate în mixerul de 10 000 litri, rezultă o
soluția care conține 30% P2O5 și 20%K2O.
Mixer (5000 l)
H2O + KOH
Nu se formează produși de reacție
care se degajă
Mixer (5000 l)
H2O + H3PO4
+
H3PO4 + H20 ↔ H3O + H2PO4
2+
2H2PO4 + H20 ↔ H3O + HPO4
2+
3HPO4 + H20 ↔ H3O + PO4
Nu se formează produși de reacție
care se degajă, reacție reversibilă
deionizare ce are loc în soluție.

Mixer (10000 l)
H2O + H3PO4+ KOH

soluția care conține 30% P2O5 și 20%K2O
+ soluția de săruri obținută în al treilea
mixer
cantitățile se adaugă proporțional
conform rețetei

Mixer (5000 l)
H2O + C6H8O7 + MgO → citrat de Mg +apă (aciul citric se
adaugă până la clarificarea soluție – semn ca a fost consumat tot
MgO)
citrat de Mg +apă + NaOH + C6H8O7 (rămas în soluție) →
soluție de săruri (nu se degajă în atmosferă compuși). NaOH se
adaugă pentru corectarea pH-ului și consumarea acidului citric
rămas în soluție.
+ ZnSO4(H2O)7 + CuSO4 + MgSO4 + Fe2(SO4)3 +B(OH)3
+(NH4)2SO4 + CH4N2O
Nu reacționeaă cu soluția în care sunt adăugate și nici între ele,
rezultând un amestec de săruri în mediu apos.

Vas de transfer
(10.000 l)
MESSIS PORUM
Stocare temporară

Linie îmbuteliere

După adăugarea soluției de săruri din al
treilea mixer în mixerul cu capacitatea de
10.000 l, se va obține o soluție apoasă de
aminoacizi, săruri, ioni chelați de metale.
Nu au loc reacții care să determine
degajarea de substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să
fie evacuați din instalație devenind
suproduși sau deșeuri.
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În alt vas de 5000 litri se introduce apă dedurizată în care se dizolvă acid citric și apoi
se adaugă, în porțiuni oxid de magneziu agitând continu până la obținerea unei soluții clare. Se
remarcă o ușoară încălzire a soluției apoase fără a necesita răcire. În continuare se adaugă în
soluția obținută restul de acid citric și se continuă agitarea pentru dizolvarea acestuia,după
care se adaugă în porțiuni hidroxid de sodiu. În soluția obținută continuând agitarea se adaugă
în porțiuni sulfat de zinc hidratat, apoi în ordinea prezentată se adaugă sulfat de cupru, sulfat
de mangan, sulfat de fier, așteptând la fiecare adaugare să se dizolve sulfatul adaugat. În
continuare se adaugă acid boric continuând agitarea până la dizolvarea acestuia. Se obține o
soluție clară care conține microelementele chelatate. În continuare se adaugă sulfat de amoniu,
iar după dizolvarea acestuia se adaugă în porțiuni uree. În final, după dizolvarea ureei adăugate,
soluția obținută în mixerul de 5000 litri se adaugă peste soluția de fosfat de potasiu obținută
inițial în mixerul de 10 000 litri. Rezultă soluția finală care reprezintă îngrășământul foliar gata
de aplicare prin dizolvarea în apa în raport de 300 l apa la un litru de îngrășămant foliar.
Astfel, îngrășământul foliar MESSIS PORUMB obtinut se trece în vasul transfer de 10 000
litri de unde, cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de imbuteliere
Aceasta zona include o mașina volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml – 10 l cu productivități mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseala. Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare .
Europaleții încărcați cu marfa (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliați și expediați.
Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea îngrăşământului foliar
MESSIS 20.20.20

Capacitate productie: 5000 litri/zi
1. Sursele de N,P,K
Într-unul dintre mixerele componente ale liniei de mixere de 5000 litri se introduce apa
dedurizată. Se pornește agitarea și se introduc, în porțiuni monoamoniu fosfat conform
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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rețetei și se lasă timp de 30-45 minute până se dizolvă.După terminarea adaugării MAPului, în soluția obținută se adaugă azotat de potasiu, se lasă în continuare și se agită
până se obține o soluție, clară, limpede de pH 7-7,5.
2. Soluția de microelemente chelatizate
În vasul de 600 litri se adaugă apă dedurizată apoi se introduc hidroxid de sodiu se
agită pentru dizolvare apoi se adaugă EDTA disodic, se agită până se obține o soluție
clară limpede, după care se adaugă, sub agitare microelementele în ordinea: sulfat
feros, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, azotat de magneziu și în final
acid boric. Se agită pentru omogenizare.

Peste soluția surselor N<P<K (obținută la punctul 1) se adaugă soluția de microelemente
chelatizate și apoi cantitatea de uree și se lasă timp 30 min la maxim 30°C. În final se adaugă
soluția de ASFAC BCO-4 conform rețetei. Se agită pentru omogenizare și rezultă cantitatea de
MESSIS 20.20.20.
Mixer (5000 l)
H2O + monoamoniu fosfat

+ KNO3
Nu reacționeaă cu soluția în care sunt
adăugate și nici între ele, rezultând un
amestec de săruri în mediu apos.

Vas (600 l)
H2O + NaOH + Na2C10H14N2O (EDTA
disodic)→ EDTA terasodic + H2O
+ FeSO4 + ZnSO4 + CuSO4 + MnSO4
+ MgNO3 + B(OH)3
Se chelează metalele, realizând
legături instabile prin substituirea
sodiului din EDTA
Nu se formează produși de reacție
care se degajă în atmosferă.

Uree
conform rețetei
ASFAC BCO-4 (conform rețetei) – produs ce conține
4-clor 2 amidosulfonil-fenoxiacetat de potasiu + H2O
+ colorant alimentar+conservant de peliculă

După adăugarea soluției de săruri din vasul de
600 l și a cantităților de ASFAC BCO-4 și uree
(conform rețetei), se va obține o soluție apoasă
de aminoacizi, săruri, ioni chelați de metale,
uree hidrolizată, colorant alimentar și conservat
de peliculă.
Nu au loc reacții care să determine degajarea
de substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să fie
evacuați din instalație devenind suproduși sau
deșeuri.

Vas de transfer
(10.000 l)

MESSIS 20.20.20

Linie îmbuteliere

Stocare temporară
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Astfel, îngrășământul foliar MESSIS 20.20.20 obținut se trece în vasul transfer de 10 000
litri de unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de îmbuteliere
Aceasta zonă include o mașina volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml – 10 l cu productivități mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseală. Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare.
Europaleții încărcați cu marfa (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliați și expediați.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea îngrăşământului
foliar EMBRYO
Capacitate de productie: 5000 litri/zi
1. Aminoacizi
În mixerul de 5000 litri din lina de mixere se introduce apă dedurizată. Se pornește
agitarea și se introduc, în porțiuni aminoacizii: acid glutamic, acid aspartic, lisină,
metionină, tryptofan și valina conform rețetei și se lasă timp de 30-45 minute până se
dizolvă. După terminarea adaugării aminoacizilor, în soluția obținută se adaugă uree, se
lasă în continuare și se agită până se obține o soluție, clară, limpede.
2. Soluția de microelemente chelatizate
În vasul de 600 litri se adaugă apă dedurizată apoi se introduc hidroxid de sodiu se
agită pentru dizolvare apoi se adaugă EDTA disodic, se agită până se obține o soluție
clară limpede, după care se adaugă, sub agitare microelementele în ordinea: sulfat de
zinc, sulfat de mangan și în final acid boric. Se agită pentru omogenizare.
Peste soluția de aminoacizi (obținută la punctul 1) se adaugă soluția de microelemente
chelatizate și se lasă la maxim 30°C. În final se adaugă soluția de ASFAC BCO-4 conform rețetei.
Se agită pentru omogenizare și rezultă cantitatea de EMBRYO.
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Astfel, îngrășământul foliar EMBRYO obtinut se trece în vasul transfer de 10 000 litri de
unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de îmbuteliere
Aceasta zona include o mașina volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml - 10 l cu productivităț mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseală . Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare .
Europaleții încarcțti cu marfă (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi infoliați și expediați.

Mixer (5000 l)
apă dedurizată + acid glutamic, acid
aspartic, lisină, metionină, triptofan și valina
+ uree
Nu reacționeză, se va obține o soluție
apoasă de aminoacizi și uree.

Vas (600 l)
H2O + NaOH + Na2C10H14N2O (EDTA
disodic)→ EDTA terasodic + H2O
+ ZnSO4 + MnSO4 + B(OH)3
Se chelează metalele, realizând legături
instabile prin substituirea sodiului din
EDTA
Nu se formează produși de reacție care
se degajă în atmosferă.

ASFAC BCO-4 (conform rețetei) –
produs ce conține
4-clor 2 amidosulfonil-fenoxiacetat
de potasiu + H2O
+ colorant alimentar+conservant de
peliculă

După adăugarea soluției de săruri din vasul de 600
l și a cantității de ASFAC BCO-4 (conform rețetei),
se va obține o soluție apoasă de aminoacizi, săruri,
uree hidrolizată,ioni chelați de metale, colorant
alimentar și conservat de peliculă.
Nu au loc reacții care să determine degajarea de
substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să fie
evacuați din instalație devenind suproduși sau
deșeuri.

Vas de transfer
(10.000 l)

Linie îmbuteliere

EMBRYO
Stocare temporară
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Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea
biostimulatorului RERUM
Capacitate maximă de producție: 5000 litri/zi
1. Aminoacizi
În mixerul de 5000 litri din linia de mixere se introduce apa dedurizată. Se pornește
agitarea și se introduc, în porțiuni aminoacizii: acid glutamic, acid aspartic, lisina,
metionina, tryptofan și valina conform rețetei și se lasă timp de 30-45 minute până se
dizolvă. După terminarea adaugării aminoacizilor, în soluția obținută se adaugă uree, se
lasă în continuare și se agită până se obține o soluție, clară, limpede.
2. Soluția de microelemente chelatizate
În vasul de 600 litri se adaugă apă dedurizată apoi se introduc hidroxid de sodiu se agită
pentru dizolvare apoi se adaugă EDTA disodic, se agită până se obține o soluție clara
limpede, după care se adaugă, sub agitare microelementele în ordinea: sulfat de zinc,
sulfat feros, sulfat de cupru, sulfat de cobalt, molibdat de amoniu, sulfat de mangan și în
final acid boric. Se agită pentru omogenizare.
Peste soluția de aminoacizi se adaugă soluția de microelemente chelatizate și se lasă
timp de la maxim 30°C. În final se adaugă soluția de ASFAC BCO-4 conform rețetei. Se agită
pentru omogenizare și rezultă cantitatea de RERUM.
Astfel, îngrașământul foliar RERUM obținut se trece în vasul transfer de 10 000 litri de
unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de îmbuteliere
Această zona include o mașină volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml – 10 l cu productivități mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseală. Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare.
Europaleții încarcați cu marfa (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliati și expediati.
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Mixer (5000 l)
apă dedurizată + acid glutamic, acid
aspartic, lisină, metionină, tryptofan și
valina + uree
Nu reacționeză, se va obține o soluție
apoasă de aminoacizi și uree.

ASFAC BCO-4 (conform rețetei) –
produs ce conține
4-clor 2 amidosulfonil-fenoxiacetat
de potasiu + H2O
+ colorant alimentar+conservant de
peliculă
După adăugarea soluției de săruri din vasul de 600 l și
a cantității de ASFAC BCO-4 (conform rețetei), se va
obține o soluție apoasă de aminoacizi, săruri, ioni
chelați de metale, uree hidrolizată, colorant alimentar
și conservat de peliculă.
Nu au loc reacții care să determine degajarea de
substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să fie evacuați
din instalație devenind suproduși sau deșeuri.

Vas (600 l)
H2O + NaOH + Na2C10H14N2O (EDTA
disodic)→ EDTA terasodic + H2O
+ ZnSO4 +FeSO4 + CuSO4+ CoSO4 +
NH4MoO4 + MnSO4 + B(OH)3
Se chelează metalele, realizând legături
instabile prin substituirea sodiului din
EDTA
Nu se formează produși de reacție care
se degajă în atmosferă.

Vas de transfer
(10.000 l)

Linie îmbuteliere

RERUM
Stocare temporară

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea îngrăşământului foliar
MESSIS BOR

Capacitate maximă de producție: 5000 litri/zi
Într-un mixer de 5000 litri se adaugă apă dedurizată peste care se introduce sub agitare
acid citric, se lasă timp de 30 minute, până la dizolvare. Se adaugă în continuare, sub agitare, în
porțiuni, oxidul de magneziu, până se obține o soluție clară, limpede.
În alt vas de 5000 litri se introduce apă dedurizată în care se dizolva acid citric și apoi se
adaugă, în porțiuni hidroxid de sodiu tehnic, agitând continuu până la obținerea unei soluții
clare. Se adaugă în continuare sulfatul de mangan, hexamolibdatul de amoniu și sulfatul de
amoniu. Soluția obținută se trece în mixerul de 10 000 litri peste care se adaugă soluția de acid

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

56

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

citric dizolvata în primul mixer. Soluția finală care reprezintă îngrășămantul foliar gata de
aplicare prin dizolvarea în apa în raport de 300 l apă la un litru de îngrășământ foliar .
Astfel, îngrășământul foliar MESSIS BOR obținut se trece în vasul transfer de 10 000 litri
de unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de îmbuteliere
Această zona include o mașină volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml – 10 l cu productivități mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zonă de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circula pe traseele de circulatie, strict marcate pe
pardoseală. Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare.
Europaleții încărcați cu marfa (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliați și expediați.

Mixer (5000 l)
H2O + C6H8O7+ MgO
MgC6H6O7 + H2O
Nu se formează produși de reacție care se degajă
în atmosferă
Reacția dintre un acid și o bază determină
formarea unei sări și a apei.

Prin amestecarea celor două soluții în vasul de
10.000 l nu se vor produce noi reacții chimice, se
va obține o soluție apoasă de săruri.
Nu au loc reacții care să determine degajarea de
substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să fie
evacuați din instalație devenind suproduși sau
deșeuri.
Vas de transfer (10.000 l)

Mixer (5000 l)
H2O + C6H8O7 +NaOH
NaC6H7O7 + H2O

Nu se formează produși de
reacție care se degajă în
atmosferă
Reacția dintre un acid și o
bază determină formarea
unei sări și a apei.

+ MnSO4+ NH4MoO4 + (NH4)2SO4
Prin adăugarea ulterioară a sărurilor nu se mai
produc reacții chimice. Are loc o omogenizare a
componentelor rezultând o soluție apoasă de
săruri
Nu se formează produși de reacție care se degajă
în atmosferă.

MESSIS BOR
Amestecare și stocare
temporară

Linie îmbuteliere
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Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice pentru obţinerea îngrăşământului foliar
MESSIS GRÂU
Capacitate maximă de producție: 5000 litri/zi
1. Sursele de N,P,K
În mixerul de 5000 litri se introduce apă dedurizată. Se pornește agitarea și se introduc,
în porțiuni monoamoniu fosfat conform rețetei și se lasă timp de 30-45 minute până se
dizolvă. După terminarea adaugării MAP-ului, în soluția obtinuță se adaugă azotat de
potasiu, se lasă în continuare și se agita până se obține o soluție, clară, limpede de pH 77,5.
2. Soluția de microelemente chelatizate
În vasul de 600 litri se adaugă apă dedurizată apoi se introduc hidroxid de sodiu se
agită pentru dizolvare apoi se adaugă EDTA disodic, se agită până se obține o soluție
clară limpede, după care se adaugă, sub agitare microelementele în ordinea: sulfat
feros, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, azotat de magneziu și în final
acid boric. Se agită pentru omogenizare.
Peste soluția surselor N<P<K se adaugă soluția de microelemente chelatizate și apoi
cantitatea de uree și se lasă timp de la maxim 30°C. În final se adaugă soluția de ASFAC BCO-4
conform rețetei . Se agită pentru omogenizare și rezultă cantitatea de MESSIS GRÂU.
Astfel, îngrășământul foliar MESSIS GRAU obținut se trece în vasul transfer de 10 000
litri de unde cu ajutorul unei pompe se trimite la linia de îmbutelire.
Linie de îmbuteliere
Această zonă include o mașină volumetrică de ambalare a produsului fabricat care
permite reglaje pentru ambalare în recipient între 250 ml - 10 l cu productivități mari.
Aprovizionarea ambalajelor din zona de materii prime către zona de ambalare se va face cu
manipulatorul de greutate, care va circulă pe traseele de circulație, strict marcate pe
pardoseală . Ambalajele umplute vor fi baxate, foliate și stivuite pentru livrare.
Europaleții încarcați cu marfă (cutii pline) vor fi transportați în zona de paletizare unde
vor fi înfoliați și expediați.
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Uree
conform rețetei

Mixer (5000 l)
H2O + monoamoniu fosfat

+ KNO3
Nu reacționeaă cu soluția în care sunt
adăugate și nici între ele, rezultând un
amestec de săruri în mediu apos.
Vas (600 l)
H2O + NaOH + Na2C10H14N2O (EDTA
disodic)→ EDTA terasodic + H2O
+ FeSO4 + ZnSO4 + CuSO4 + MnSO4
+ MgNO3 + B(OH)3
Se chelează metalele, realizând
legături instabile prin substituirea
sodiului din EDTA
Nu se formează produși de reacție
care se degajă în atmosferă.

ASFAC BCO-4 (conform rețetei) – produs ce conține
4-clor 2 amidosulfonil-fenoxiacetat de potasiu + H2O
+ colorant alimentar+conservant de peliculă

După adăugarea soluției de săruri din vasul de
600 l și a cantităților de ASFAC BCO-4 și uree
(conform rețetei), se va obține o soluție apoasă
de aminoacizi, săruri, ioni chelați de metale,
uree hidrolizată, colorant alimentar și conservat
de peliculă.
Nu au loc reacții care să determine degajarea
de substanțe în atmosferă.
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care să fie
evacuați din instalație devenind suproduși sau
deșeuri.
Vas de transfer
(10.000 l)
MESSIS GRÂU

Linie îmbuteliere

Stocare temporară

II.1.5. Utilaje folosite la fabricarea agentului de degivrare piste
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Activitatea se defăşoară pe amplasamentul descris anterior, în suprafaţă de 13036 mp
situat în extravilanul localităţii Filipeşti, compartimentat pe următoarele zone funcţionale: hală
producţie, căi de acces şi spaţii verzi.
Hala producţie și intalațiile sunt aceleași cu cele utilizate pentru obținerea soluțiilor
ignifuge descrise anterior în subcap II.1.1.
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II.1.6. Fluxul tehnologic al activităţii de fabricare a agentului de degivrare piste decolareaterizare ADD-PROTECT, DEZAP ON II G, ADD-FORTE

Capacitate maximă de producție: 10 000 litri/zi
Tehnologia de obținere a produselor de degivrare piste decolare-aterizare pe bază de
acetat de potasiu se realizează în mai multe etape care decurg într-un mixer din oțel inoxidabil
având capacitatea de 5 mc (din linia de mixere) din care prevăzut cu manta exterioară pentru
răcire agitator cu palete, termocuplu pentru controlul temperaturii din interior, guri de
încărcare, vizor, sisteme de alimentare și evacuare a produsului de reacție.
Materiile prime sunt: acidul acetic de concentrație 79-80% și hidroxid de potasiu de
concentrație 90%.
Procesul de fabricatie începe cu dozarea la rece a acidului acetic care este introdus apoi
în mixer. Se pornește agitarea și se introduce în continuare în mixer cantitatea de apă necesară
conform bilanțului de materiale. În continuare începe dozarea și introducerea în mixer a
hidroxidului de potasiu cu un debit controlat funcție de temperatura din reactor care nu trebuie
să depășească valoarea de 55-60°C. Procesul de dozare a hidroxidului de potasiu se realizeza în
cca.1,5-2 ore. După terminarea procesului de dozare a hidroxidului de potasiu se continuă
agitarea încă 35-45 minute, timp în care temperatura scade la 35-36°C, moment în care se
verifică pH-ul din mixer și se corectează valoarea pH-ului până la norma prescrisă. Se mai agită
20-25 minute după care are loc aditivarea cu cei doi aditivanți care asigură caracterul
anticoroziv al produselor. După aditivare se continuă agitarea timp de 25-30 minute pentru
omogenizarea compoziției din reactor. După aceasta se preleveaza probe și se fac analizele
pentru caracterizarea calitativă a produsului obținut.
În final masa de reacție este pompată într-un vas de depozitare cu capacitate mare de
unde este preluat și ambalat.
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Mixer (5000 l)

CH3COOH + H2O+KOH → KCH3COO
+ H2O
Nu se formează produși de reacție care se
degajă în atmosferă
Reacția dintre un acid și o bază determină
formarea unei sări și a apei.

Nu rezultă produși lichizi sau solizi care
să fie evacuați din instalație devenind
suproduși sau deșeuri.

Vas de transfer
(10.000 l)

Agent de degivrare

Linie îmbuteliere

Amestecare și stocare
temporară

II.1.7. Utilaje folosite la fabricarea agentului termic pentru instalații
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Hala producţie și intalațiile sunt aceleași cu cele utilizate pentru obținerea soluțiilor
ignifuge descrise anterior în subcap II.1.1.

II.1.8. Fluxul tehnologic al activităţii de fabricare a agentului termic pentru instalații
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Capacitate maximă de producție: 10 000 litri/zi.
Tehnologia de fabricaţie presupune o succesiune de operaţii de dozare a
componentelor, adăugare a acestora într-o anumită ordine şi în final dozarea soluţiei în
ambalaje de 10 l.
Ordinea de dozare este următoarea:
1. Dozarea apei dedurizate
2. Dozarea monoetilenglicolului
3. Dozarea inhibitorilor de coroziune
4. Dozarea colorantului
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Operaţia de amestecare are loc într-un vas cilindric prevăzut cu agitator de capacitate
10.000 l şi cu dozatoare pentru apă şi monoetilenglicol.
În vasul de amestecare de 10 000 litri din linia de mixere se introduce apă dedurizată
dozată prin apometru, se porneşte agitatorul după care se deschide ventilul de alimentare cu
monoetilenglicol dozat prin dozimetru.
Se amestecă 15 minute la rece. Se adaugă inhibitorii de coroziune și colorantul. Se agită
până la omogenizarea perfectă iar în final se trimite cu ajutorul unei pompe într-un rezervor
intermediar din care prin dozatorul de lichide se dozează în ambalaje de 10 l .
Ambalajele umplute se depozitează în depozitul de produs finit.
Mixer (10.000 l)

H2O+C2H6O2+colorant + conservant de
peliculă
Componentele reacționează între ele.
Rezultă o soluție diluată de moetilen
glicol (antigel).
Nu rezultă produși lichizi sau solizi care
să fie evacuați din instalație devenind
suproduși sau deșeuri.

Vas de transfer
(10.000 l)
Amestecare și stocare
temporară

Linie îmbuteliere

II.1.8. Utilaje folosite pentru obţinerea îngrăşămintelor hidrosolubile 100% tip AGRISOL
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Îngrăşămintele hidrosolubile se produc în linia de granulare complet echipată montată
în hala de producţie. Pentru obținerea acestora va fi utilizat un granulator de tip DH 650.
Principiul de funcționare al instalației este simplu și constă în compresia pulberilor cu o
umditate sub 1%în baghete care apoi sunt sparte și triate pentru a obține granulația dorită.
Caracteristicile liniei de fabricare sunt următoarele:
 Umiditatea pulberilor granulate :≤1%
 Capacitatea de productie : 0,8-1 t/ora;
 Dimensiunea granulelor: 1-6mm;
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 Forma granulelor: neregulată;
 Duritatea granulelor: ≥ 28N;
 Consum de energie: 175 kW.
Componentele liniei de producție pentru îngrășăminte granulare
Nr
crt

Component

1

Mixer

2

Transportor cu melc

3

Elevator

4

Celula de încărcare

5

Compactor

6

Concasor

7

Ecran vertical

8

Transportor cu melc

9

Elevator

10

Ciur rotativ

11

Masina automatica de
ambalat

12

Filtru sac

13

Cabina de control

Specificatii produs
Φ : 1600
Putere: 7,5 KW
CX 300
Putere: 2,2 KW
HL -250
Putere:5,5 KW
Φ: 1300
Diametru role Φ 650
Viteza role :10-25 rpm
Presiune formare: 2100 KN
Putere: 90-110KW
SLJ-500
Putere: 7,5-15KWx 3
SF-1200
Putere:0,35x2KW
CX300
Putere:5,5KW
HL250
Putere:5,5KW
HZS-1.0
Putere: 2,2KW
Putere:4,5KW
GMC-60
GMC-60

Cantitate
(buc)
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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ciur rotativ

Principiu de funcționare instalație îngrășăminte granulare
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Instalația DH 650 pentru obținerea îngrășămintelor granulare

Intalația este dotată cu un colector de praf GMC de înaltă eficiență folosit pentru
colectarea prafului fin în concentrații mici. Filtrarea se realizează prin filtre impermeabile și
repelente pentru uleiuri în scopul reținerii particulelor din aer. Este alcătuit din următoarele
componente principale:
-Tubulatură de colectare compuși din trei părți: tub superior, tub median și tub
inferior. Tubul median este dispozitivul principal de colectare a prafului în
care sunt instalate cadrele și sacii colectori. Tubul superior este de fapt una
canal prin care trece aerul curat după filtrare și care are în componență saci
de filtrare, valvă solenoidă și duze. Tubul inferior este locul de stocare al
pulberilor care se scutură și se concetrează în această zonă.
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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-Cadrul,pâlnie de aer, saci de filtrare: aerul coprimat este accelerat în sacii de
filtrare iar cadrul fixează sacii pentru a nu fi antrenați de curentul de aer
creeat de ventilatoare.
-Conductă de injecție, valvă electromagnetică: aerul coprimat și evacuat prin
valvele electromagnetice în etape sincronizate este suflat prin duzele pâlniei
de aer (care prezină un număr mare de orificii cu diametrul de 5 mm).

Colector de praf GMC
Colectorul de praf are următoarele caracteristici tehnice: 0,6-0,7 MPa, 3 m3/min.
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Instalația de producere a îngrășămintelor granulare
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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Instalație de filtrare

Aspect hală instalație îngrășăminte granulare

II.1.8. Fluxul tehnologic pentru obţinerea îngrăşămintelor hidrosolubile 100% tip AGRISOL
(activitate nouă propusă de beneficiar)

Materiile prime, pulberi, de tipul azotatului de potasiu, clorurii de potasiu, uree,
monoamoniu fosfat se introduc conform rețetei în mixer unde timp de 15-20 minute sunt
omogenizate. În funcție de rețetă mai pot fi introduse și: sulfat de zinc, acid boric, sulfat de
mangan,molibdat de amoniu.
Acestea cu ajutorul transportorului cu melc sunt împinse până în elevator și apoi în
celula de încărcare unde cu ajutorul compactorului, se compactează pulberea sub forma unor
baghete. Aceste baghete sunt trimise în concasor unde sunt sparte în granule cu dimensiuni
cuprinse între 1 și 6 mm. Acestea cu ajutorul transportorului cu melc ajung în elevator care
prezintă o sită cu diametrul 2-4 mm. Granulele de 2-4 mm trec prin sita și de acolo la mașina
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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automată de ambalat. Microgranulele se culeg într-o cuvă de unde se îmbuteliză pentru
comercializare. Granulele care depășesc diametrul de 4 mm se reîntorc în concasor pentru o
micșorare a dimensiunilor de la sita elavatorului – ajung direct în concasor printr-un sistem de
tuburi. Instalația este dotată cu sistem de reținere al pulberilor la fiecare nivel de tip DH650.
Mixer (5 mc)
azotatul de potasiu +
clorura de potasiu, uree,
monoamoniu fosfat (în
funcție de rețetă)
(Are loc o omogenizare a
î
componentelor.Nu
au loc
reații chimice în această
etapă tehnologică).
Nu se degajă compuși de
reacție în atmosferă.

îngrăşăminte
hidrosolubile
100% tip
AGRISOL
Pulbere

celula de
încărcare cu
compactor
elevator
îngrăşăminte
hidrosolubile
100% tip
AGRISOL
baghete

concasor
îngrăşăminte
hidrosolubile
100% tip
AGRISOL
granule
1-6 mm

Nu rezultă produși lichizi sau solizi care
să fie evacuați din instalație devenind
suproduși sau deșeuri.

Elevator cu sită
Granulele de 2-4
mm trec prin
sita și de acolo
la mașina
automată de
ambalat

Granule cu
Ø mai mare
de 4mm

II.2 Raportarea tehnologiei folosite la BAT/BREF
Procesele tehnologice propuse ţin cont de cele mai bune tehnici disponibile pentru
activitatea de producer a compușilor chimici (BAT) Directiva 96/61/CE referitoare la prevenirea
şi reducerea integrată a poluării mediului (Directiva IPPC) reglementează autorizarea
instalaţiilor industriale relevante pentru mediu, având la baza un concept de cuprindere a
tuturor activităţilor cu impact potenţial. Abordarea integrată a Directivei cuprinde atât emisiile
în aer, apă şi sol cât si aspectele legate de gestiunea deşeurilor, eficienţă energetică şi a
resurselor precum şi prevenirea accidentelor. Scopul este de a atinge un nivel ridicat de
protecţie pentru mediu în ansamblu. Acest lucru este posibil prin folosirea celor mai bune
tehnici disponibile (BAT) pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative cauzate de
creşterea intensivă a puilor de carne. Documentul de referinţă utilizat pentru raportarea
procesului tehnologic de obținere a componetelor lichide (vopsele ignifuge, agent de degivrare,
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agent termic, îngrășăminte foliare) la cele mai bune tehnici este Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals care conform Ordinului nr.
169 din 2 martie 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de
referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 9 martie 2004. În acest subcapitol sunt
prezentate tehnicile BAT şi prin comparaţie, concluziile privind tehnicile utilizate pe
amplasamentul analizat.

RAPORTAREA TEHNOLOGIEI UTILIZATE LA TEHNICILE BAT/BREF
CERINȚE BAT

ACTIVITATATE ÎN FABRICA ROMCHIM PROTECT

PROIECTAREA INSTALAȚIEI
BAT este folosirea instalațiilor care reduc emisiile prin În instalația analizată:
aplicarea unora din tehnicile enumerate mai jos:
1. întregul flux tehnologic al produselor chimice lichide se
1. utilizarea de echipamente închise și etanșe;
desfășoară în mixere închise etanș în timpul producției;
2. spații de producție închise ventilate mecanic;
mixerele, rezervoarele și linia de îmbuteliere sunt
3. folosirea straturilor de gaze inerte pentru
conectate prin țevi și tubulatură etanșă;
echipamentele de producție unde sunt
utilizate componente organice volatile;
2. producția se desfășoară într-o hală închisă dotată cu
4. conectarea mixerelor la unul sau mai multe
sistem de ventilație prevăzut cu filtre (instalația este
dispositive de condensare pentru recuperarea
descrisă însub cap. II.1.1.);
solventului;
5. folosirea curgerii gravitaționale în locul 3. în instalația propusă nu se utilizează componente
organice volatile;
pompelor;
6. separarea și tratamentul selectiv al apelor
4. nu se aplică recuperarea solventului deoarece în
uzate;
procesul de producție nu se folosește tehnologia de
7. un grad înalt de automatizare prin utilizarea
extragere a substanțelor cu solvenți;
sistemelor modern de control în vederea
asigurării unor operațiuni stabile și eficiente;
5. în procesul tehnologic propus nu se poate aplica
scurgerea gravitațională;
6. apele utilizate la spălarea instalațiilor după produsele
obținute vor fi captate în recipiente de plastic cu
închidere etanșă și va fi reutilizată în procesul de
producței al aceluiași produs;
7. toate instalațiile din hală sunt semiautomate sau
complet automate, fiind dotate cu panouri de comandă,
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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iar linia de producție este coordonată computerizat.
Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că instalația analizată utilizează tehnologii BAT în ceea ce
privește proiectarea instalației.
PROTECȚIA SOLULUI ȘI A APELOR SUBTERANE
1. BAT este proiectarea, construirea operarea și 1.
Infrastructura halei este alcătuită din fundaţii
menținerea dotărilor unde să fie stocate substanțele
izolate rigide sub stâlpii metalici şi grinzi de fundare care
chimice (în principal lichide) care pot prezenta risc
descarcă pe cuzinetul fundaţiilor izolate. Pardoseala
potențial pentru contaminarea solului și a apelor
este betonată și acoperită cu rășină ignifugă.
preatice atfel încât deversarea accidental a acestora
să fie minimizată.
2.
Materiile prime vor fi procurate în cantitățile
necesare realizării produselor propuse pentru fiecare
2. BAT este ca dotările utilizate să permit depistarea
rapidă a scurgerilor.
interval din an (atfel, în principal, iarna se produc agenți
de degivrare și agent termic; primăvara se porduc
3. BAT este asigurarea unui volum de retenție care să
îngrășăminte lichide, vara și toamna se vor produce
permit stocarea scurgerilor până la tratare sau
vopsele ignifuge). Materiile prime sunt stocate în: 2
evacuarea de pe amplasament.
silozuri – ciment; magazine de material – nisip pietriș;
spațiu de depozitare reactivi cu S=23,07 mp și spaţiu
4. BAT este asigurarea unui volum suficient de reteție
descărcare materii prime cu S = 296,55 mp. Nu vor fi
pentru apa care potențial va fi utilizată la un
incendiu și apa de suprafață contaminată.
realizate stocuri.
5. BAT este aplicarea următoarelor tehnici:
 transportul, încărcarea și descărcarea se vor
realize numai în zone protejate împotriva
scurgerilor;
 stocarea și colectarea materialor în vederea
eliminării de pe amplasament se va realiza în
zone protejate împotriva scurgerilor;
 dotarea tuturor bazinelor, pompelor sau a
altor camere de tratare din care pot apărea
scurgerile cu alarmele de nivel ridicat sau
supravegherea regulată a pompelor de de
către personal;
 stabilirea unui calendare pentru verificarea și
inspecția bazinelor, tancurilor și conductelor;
inclusive a garniturilor și valvelor;
 furnizarea de echipamente de reținere a
scurgerilor – material absorbant;
 testarea
și
demonstrarea
integrității
legăturilor/conexiunilor;
 echiparea rezervoarelor cu senzor de preaplin.

3.
Zonele din incinta amplasamentului pe care sunt
descărcate, manipulate și încărcate materiile prime
sunt amenajate cu platforme betonate și acoperite cu
vopsele ignifuge (în interiorul halei) și dotate cu borduri
de ciment.

Aspect din hală
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71

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

Zona stocare materii prime
Deşeurile de ambalaje contaminate sunt stocate selectiv în
recipiente din plastic amplasat pe platformă betonată de
unde sunt preluate de către S.C. Demeco S.R.L.
Toate bazinele și pompele sunt dotate cu senzori de
presiune și scurgere.
Conform manualelor de utilizare ale componentelor
instalație, după fiecare etapă de producție a substanțelor
și periodic sunt verificate vasele de mixare și de stocare,
conductele de legătură, garniturile și valvele.
Scurgerile accidentale vor fi absorbite cu un material inert
(nisip, rumeguş, pământ) iar acestea se colectează în
containere speciale cu capac etanş.
Pentru eliminarea deşeurilor provenite din intervenţiile în
caz de scurgeri accidentale (material absorbant impregnat
cu produs, materiale textile îmbibate cu soluţie de curăţat
şi produs) se va contacta un agent autorizat pentru
co(incinerare).
La punerea în fucțiune a liniilor (producție și ambalare) a
fost testată integritatea acestora.
Toate rezervoarele de pe amplasament sunt dotate cu
senzor de preaplin.
Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că instalația analizată utilizează tehnologii BAT în ceea ce
privește protecția solului și a apelor subterane.

MINIMIZAREA EMISIILOR DE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI
1. BAT este închiderea oricăror surse în vederea 1.

În instalația analizată materiile prime sunt
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minimizării emisiilor necontrolate.

introduce atfel:
- cimentul este adus cu mașini speciale și depozitat în
silozuri, de unde pătrunde în procesul tehnologic prin
intermediul unor tubulaturi etanșe;
- nisipul este adus la pâlnia de alimentare a instalației
cu un încărcător frontal;
- materiile solide achiziționate în saci sau Big Bags sunt
aduse cu un motostivuitor în zona mașinii de
descărcat dotată cu macara, sacii sunt ridicați și
așezați în pâlnia de alimentare a masinii, conținutul
sacilor este eliberat în sistemul de șnecuri vertical și
orizontal care asigură întroducerea acestor material în
fluxul tehnologic; recipientele în care sunt aduse
materiile prime lichide sunt introduce în instalație
prin cuplarea gurii la linia de aditivi descrisă la I.1.1.

2. BAT este uscarea în circuit închis, incluzând
condensarea pentru recuperarea solvenților.

2. Nu se aplică în instalația analizată.

3. BAT este menținerea instalației închise în timpul
operațiunilor de curățare cu solvenți.

3. Instalația analizată nu se curăță cu solvenți. La
finalizarea procesului tehnologic pentru fiecare
produs descries în cap. II.1. se spală cu apă. Sunt
utilizate doar componete solubile în apă.

4. BAT este recircurarea vaporilor rezultați în
procesul tehnologic acolo unde puritatea o
permite

4. Nu se aplică în instalația analizată.

5. BAT este închiderea oricăror orificii prin care aerul
poate fi antrenat în sistemul de colectare a gazelor
de proces din echipamentul tehnologic.

5. Intalația analizată este etanșă, în cadrul proceselor
tehnologice nu se folosesc compuși gazoși. Nu se
aplică în instalația analizată.

6. BAT este verificarea etanșeității instalației pentru a
preveni emisiile atmosferice.

6. La punerea în funcțiune a obiectivului a fost
verificată etanșeitatea instalațiilor. Astfel de
verificări se fac periodic.
7. Nu se aplică în instalația analizată. Nu au loc
procese de distilare.

7. BAT este minimizalea fluxului de gaze de la
distilare
prin
optimizarea
poziționării
catalizatorului

8. În mixerele intalației lichidele sunt introduce prin
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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8. BAT este adăugarea de lichide în vase prin
conducte situate la partea bazală sau printru-un
record înclinat, cu excepția cazului în care reacția
chimică și / sau considerațiile de siguranță o fac
imposibilă. În astfel de cazuri, adăugarea de lichid
seface pe deasupra vasului cu o țeavă îndreptată
spre perete, deoarece reduce stropirea și, prin
urmare, încărcătura organică în gazul deplasat.

zona inferioară a vaselor prin conducte racordate la
acestea.

9. Nu se aplică în instalația analizată.
9. Dacă sunt adăugate atât componente lichide cât și
component solide într-un vas, BAT este utilizarea
componentelor solide atunci când diferența de
densitate reduce încărcătura de compuși organici
volatili din masa de aer dislocată cu excepția
cazului în care reacția chimică și/sau considerațiile
de siguranță o fac imposibilă.
Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că instalația analizată utilizează tehnologii BAT în ceea ce
privește minimizarea emisiilor de compuși organici volatili.
MINIMIZAREA VOLUMULUI ȘI ÎNCĂRCĂTURII DE POLUNȚI A APELOR UZATE
1. BAT este evitarea obținerii de ape uzate cu
1. Nu este aplicabilă în instalația analizată. Apa
concetrații crescute de săruri sau tratarea apelor
utilizată la curățirea instalațiilor după fabricarea
uzate prin tehnologii alternative de separare:
unui produs este stocată în containere de plastic,
a) procese de membrană;
cu schelet metallic, dotate cu capac, care au
b) procese pe bază de solvenți;
capacitatea de 1 t și este reintrodusă în fluxul
c) extracție reactivă;
tehnologic atunci când acest produs este fabricat
d) omiterea izolării intermediare.
din nou.
2. BAT este să se aplice spalarea produselor în
2. Este aplicată pe amplasament. Instalațiile sunt
contrapresiune în cazul în care volumul de
curățate cu apă sub presiune.
producție justifică introducerea tehnicii.

Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că instalația analizată utilizează tehnologii BAT în ceea ce
privește minimizarea volumului și încărcăturii de polunți a apelor uzate.
REUTILIZAREA SOLVENȚILOR
BAT este reutilizarea solvenților atunci când puritatea În instalația analizată:
o permite prin:
a) folosirea solventului din loturile anterioare ale
a) solventul din loturile anterioare folosit la curățarea
unei campanii de producție pentru cea
instalației după o șarjă de producție – respective
viitoare atât timp cât cerințele de puritate o
apa - este utilizat în noile loturi.
permit.
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b) Colectarea solvenților uzați pentru purificare
pe amplasament sau pe alte amplasamente și
reutilizare.
c) Colectarea solvenților pentru utilizare pe
amplsament sau pe alte amplasamente în
vederea valorificării puterii calorice.

b) Nu se aplică.

c) Nu se aplică.

Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că instalația analizată utilizează tehnologii BAT în ceea ce
privește reutilizarea solvenților.

Tratarea gazelor de emisie
BAT este aplicarea de tratamente gazelor de emisie Având în vedere că în cadrul procesului tehnologic analizat,
rezultate în procesul tehnologic pentru reducerea conform informațiilor prezentate în subcap. II.1., nu
rezultă gaze, acesată prevedere nu se aplică cazului
poluanților atmosferici.
prezentat.

Documentul de referinţă utilizat pentru raportarea procesului tehnologic de obținere a
îngrășămintelro granulare la cele mai bune tehnici este Reference Document on Best Available
Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and
Fertilisers.
RAPORTAREA TEHNOLOGIEI UTILIZATE LA TEHNICILE BAT/BREF
Capitolul 7, secțiunea 7.5 BAT for NPK fertiliser
CERINȚE BAT

În documentul de referință pentru obținerea
fertilizatorilor NPK sunt considerate BAT următoarele:
1. Reducerea emisiilor de praf de la măcinarea rocii
prin aplicarea filtrelor textile sau filtre ceramice
pentru a atinge nivelurile de emisii de praf de 2,5 –
10 mg/Nm3.
2. Prevenirea dispersiei prafului de rocă fosfatică prin
utilizarea benzilor transportoare închise, stocarea
în interior a componentelor, măturarea și curățirea
pardoselii și schelei.
3. BAT este de a îmbunătăți performanța de mediu a
secțiunii de finisare cu una sau o combinație din
următoarele tehnici:
a)
cooler al liniei de producție (vezi secțiunea
7.4.5 din BREF);

ACTIVITATATE ÎN FABRICA ROMCHIM PROTECT S.A.

În instalația analizată:
1. În instalația analizată nu se macină roci pentru
obținerea materiilor prime, acestea sunt achiziționate
sub formă de pulbere. Pentru reducerea particulelor
antrenate în aer în timpul fluxului tehnologic sunt
folosite filtre (descriere este la subcap II.1.8.).
2. În
instalația
propusă,
pentru
alimentarea
compactorului se folosesc șnecuri închise în tub. Incinta
în care este instalația va fi curățată periodic și permite
depozitarea materiilor prime.
3. În instalația analizată:
a) nu se aplică tehnologiei adoptate;
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b)

4.

5.
6.

7.
8.

reciclarea aerului cald (vezi secțiunea 7.4.6
b) nu se aplică tehnologiei adoptate;
din BREF);
c) instalația a fost achiziționată ca un tot unitar în
c)
selectarea dimensiunii corecte a cirurilor și
scopul obținerii de îngrășăminte granulare prin
a utilajelor (se vedea secțiunea 7.4.7 din
utilizarea de pulberi cu umiditatea < 1% astfel încât
BREF);
toate componentele sale sunt dimensionate pentru
d)
utilizarea dispozitivelor de separare pentru
a funcționa eficient în ansamblu;
controlul reciclării granulelor (vezi secțiunea
7.4.7 din BREF);
d) și e)pentru reciclarea granulelor cu diametrul mai
e)
sisteme de măsurare a granulelor pentru
mare de 6 cm instalația este dotată cu un ciur
controlul operației de reciclare (a se vedea
Secțiunea 7.4.7 din BREF).
A reduce la minimum încărcătura de NOx
rezultată de la digestia cu rocii cu fosfat din gazele
de emisie.
4. și 5. nu se aplică în instalația analizată. Materiile prime,
Reducerea ste emisiilor în aer de la digestia
pulberi, de tipul azotatului de potasiu, clorurii de
fosfatului, spălarea nisipului.
potasiu, uree, monoamoniu fosfat se introduc conform
Reducerea nivelurilor de emisii în aer de la
rețetei în mixer unde timp de 15-20 minute sunt
neutralizare, granulare, uscare și răcire prin
omogenizate.
aplicarea următoarelor tehnici:
a)
îndepărtarea prafului, cum ar fi cicloane și / 6. Intalația este dotată cu un colector de praf GMC de
înaltă eficiență folosit pentru colectarea prafului fin în
sau filtre textile (vezi secțiunile 7.4.6 și
concentrații mici. Filtrarea se realizează prin filtre
7.4.10);
impermeabile și repelente pentru uleiuri în scopul
b)
spălarea umedă, de ex. spălarea combinată
reținerii particulelor din aer. Colectorul de praf are
(a se vedea secțiunea 7.4.10).
următoarele caracteristici tehnice: 0,6-0,7 MPa,
Reducerea volumelor de apă reziduală prin
reciclarea apei de spălare.
3m3/min.
tratarea volumelor de apă reziduală
rămase, conform secțiunii 7.4.12
7. și 8. nu se aplică. Pentru producerea îngrășămintelor
granulare de tip NPK în instalația analizată nu se
folosește apă.
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II.3 Activități de dezafectare

În proiect nu este prevăzută închiderea instalației, funcţionarea obiectivului fiind
considerată nedeterminată. La încetarea activităţii în vederea realizării unui alt tip de activitate,
va fi necesară dezafectarea instalaţiilor. În condiţiile schimbării destinaţiei terenului, titularul de
activitate va avea obligaţia de a efectua o analiză a calităţii factorilor de mediu pe amplasament
prin realizarea unei documentaţii de Bilanţ de mediu. Evaluarea factorilor de mediu este
necesară în vederea stabilirii gradului de poluare a amplasamentului datorat activităţii derulate.
Activitatea de închidere a activităţii trebuie să urmărească obiectivele:
- să protejeze sănătatea şi siguranţa publică;
- să reducă şi unde este posibil să elimine daunele ecologice;
- să redea terenul într-o stare potrivită utilizării lui iniţiale sau acceptabilă pentru o
altă utilizare.
Îngrijirea pasivă impusă imediat după încetarea operaţiunilor, trebuie să îndeplinească
trei condiţii:
-

stabilitate fizică - toate structurile rămase nu trebuie să prezinte pericol pentru
siguranţa şi sănătatea publică sau mediul înconjurător;

-

stabilitate chimică - toate materialele rămase nu trebuie să prezinte un pericol
pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, sănătatea publică sau mediul
înconjurător;

-

amplasamentul re-ecologizat trebuie să fie adecvat pentru o folosinţă
corespunzătoare a terenului, considerată compatibilă cu zona înconjurătoare.

După încetarea activităţii amplasamentul va fi adus în starea care să permită utilizarea
sa în viitor. Activităţile din această etapă se vor desfăşura astfel încât să reducă impactul
potenţial remanent al activității. Principalele acţiuni necesare în procesul de închidere sunt:
- spălarea şi dezinfectarea spațiilor de producție;
- golirea conţinutului de ape uzate din toate structurile subterane şi supraterane;
- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane şi supraterane;
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- evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane şi
supraterane;
- dezasamblarea tuturor structurilor subterane şi supraterane;
- eliminarea conformă a deşeurilor de pe amplasament;
- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale,
- nivelarea suprafeţelor.
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III. DEŞEURI - GENERAREA, MANAGEMENTUL, ELIMINAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR

Pe toată perioada derulării activităţilor este necesar să fie urmărite şi respectate
următoarele obiective:
-

reducerea la sursă şi colectarea selectivă a deşeurilor;

-

cunoaşterea cantităţilor şi tipurilor de deşeuri, gestionarea corespunzătoare a
acestora, planificarea încă din fazele iniţiale şi organizarea lucrărilor;

-

dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural
echilibrat şi curat.

Din activitatea desfasurată peamplasament rezultă următoarele tipuri de deseuri:
denumire deşeu

Cantitatea
generată

Starea
fizică

Cod deşeu

Sursa

Managementul deşeurilor
Cantitatea prevăzută a fi generată
Valorificat

Eliminat

Stoc

Activitate
administratică,
angajați

-

1440 kg/an

-

Avtivitatea de
producție,
personalul care
deservește
amplasamentul

1260
kg/an

-

-

8400
kg/an

-

-

15 01 02

Avtivitatea de
producție,
personalul care
deservește
amplasamentul

15 01 04

Avtivitatea de

2400 kg

-

-

perioada de funcționare
deseuri municipale
amestecate

1440 kg/an

ambalaje ele hârtie și
carton

1260 kg/an

solid

ambalaje de materiale
plastice
necontaminate

8400 kg/an

solid

deşeuri metalice

2400 kg/an

20 03 01

solid

15 01 01
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producție
ambalaje care conțin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substanțe periculoase

1440 kg/an

solid

ambalaje de lemn

1800 kg/an

solid

activitatea de
producție

-

1440 kg/an

-

activitatea de
producție

-

1800 kg/an

-

cazan ardere
centrală

2 mc/an

-

-

instalația de
iluminat

2 kg/an

-

-

15 02 03*

personalul
angajat, instalație

30 kg/an

-

-

15 01 10*

15 01 03
cenușă zburătoare de
la arderea turbei și
lemnului netratat

2 mc/an

solid

tuburi fluorescente

2 kg/an

solid

10 01 03

20 01 21*
absorbanți, materiale
filtrante, materiale de
lustruire,
îmbrăcăminte de
protecție contaminată
cu substanțe
periculoase

30 kg/an

suspensii apoase cu
continut de vopsele si
lacuri si solventi
organici sau alte
substante
periculoase*

4 mc/an

08 01 19*

Activități de
curățare a
instalațiilor

4 mc/an

-

-

solutii apoase de
spălare*

4 mc/an

07 01 01*

Activități de
curățare a
instalațiilor

4 mc/an

-

-

solid

perioada de deazfectare
amestecuri
metalice

150 t

solid

17 04 07

Dezafectare
structure metalice

150 t

-

-

betoane

4500 t

solid

17 01 01

Dezafectare hale,
fundații și
suprafețe
betonate incintă

-

4500 t

-

amestecuri sau
fractii separate de
beton, caramizi,

250 t

solid

17 01 06*

Dezafectare
pardoseală hală

-

250 t

-
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tigle sau
materiale
ceramice cu
continut de
substante
periculoase

îngrășăminte
granulare

cabluri electrice

150 kg

suspensii apoase cu
continut de vopsele si
lacuri si solventi
organici sau alte
substante periculoase

10 mc

solutii apoase de
spălare

10 mc

solid

Dezafectare
instalațiii

150 kg

08 01 19*

Activități de
curățare a
instalațiilor

10 mc

-

-

07 01 01*

Activități de
curățare a
instalațiilor

10 mc

-

-

17 04 11

*soluțiile apoase sunt reutilizate în producția șarjelor următoare. În tabel au fost evaluate
cantitățil rezultate în mod excepțional ca deșeuri, ca urmare a degradării în cazul stocării unui
timp mai îndelungat până la refolosire.
Având în vedere controlul computerizat al instalațiilor de pe amplasament și faptul că
activitățile de cântărire și dozare sunt realizate electronic cu dispozitive de mare precizie, nu
există riscul producerii de șarje neconforme care să devină deșeuri.

Din activitatea de producție nu rezultă componente care ar putea deveni deșeuri.
Materiile prime introduse se regăsesc în totalitate în masa produselor finale. Ca urmare a
procesului tehnologic nu rezultă gaze care să fie evacuate în atmosferă, nu rezultă precipitate
care să se depună și ulterior să fie eliminate nu există nici fracții lichide care să fie eliminate
din procesul de producție.
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Specificațiile privind umiditatea și cenușa pentru pelete după EN 14961-1 2010
Parametrul de calitate
Umiditate (M)
Clasa
M10
M15

Cenușă (A)

(u%)
≤10
≤15

Clasa
A0.7
A1.5
A3.0
A7.0

(u%s.u.)
≤0,7
≤1,5
≤3,0
≤6,0

A10.0

≤10,0

Durabilitate mecanica(DU)
Clasa
DU97.5
DU 96.5
DU95.0
DU95.0-

%
≥97,5
≥96,5
≥95,0
<95,0val.min.

Densitate in vrac(BD)
Clasa
BD550
BD600
BD650
BD700

Kg/m3
≥550
≥600
≥650
≥700

BD700+

>700
val.min.

A10.0+

Specificațiile privind umiditatea și cenușa pentru lemn dupăEN 14961-1 2010
Parametrul de calitate
Umiditate

Cenușă

Clasa

(u%)

Descriere

Clasa

(u% s.u.)

M20

≤20

uscat

A0.7

≤0,7

M30

≤30

coresp. pt. depozitare

A1.5

≤1,5

M40

≤40

cu posib. de dep. limitate

A3.0

≤3,0

M55

≤55

A6.0

≤6,0

M65

≤65

A10

≤10,0

După cum se observă din tabele de mai sus cantitatea de cenușă rezultată prin arderea
peleților sau a lemnului este de maxim 10 % din substanța uscată, în funcție de clasa
combustibilului utilizat.
Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de către titularii proiectului conform H.G. nr.
856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru
toţi agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.

Gestionarea deşeurilor rezultate pe amplasament

Deşeurile menajere sunt colectate selectiv în în containere de plastic amplasate pe platformă
betonată, sunt preluate de către serviciul de salubritate (S.C. Soma S.R.L.) şi transportate cu
autospeciale la depozit de deşeuri autorizat.
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Deşeurile de ambalaje din hârtie, carton, plastic, sunt colectate selectiv în coșuri amplasate
în incinta haelor, apoi sunt depozitate în containere până la preluarea de către S.C. Soma S.R.L.,
pentru a fi colectate la punctul de lucru autorizat.
Deşeurile de ambalaje contaminate, sunt colectate în container de plastic închis și apoi
preluate de către S.C. Demeco S.R.L., pentru a fi transportate la punctul de lucru autorizat;
Deşeurile de ambalaje din lemn (paleţi) sunt stivuite pe platformă betonată în incinta
amplasamentului și apoi predaţi la societăţi autorizate în colectarea/valorificarea acestora.
Cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat este colectată într-un
container închis și apoi preluată de serviciul de salubritate (S.C. Soma S.R.L.) şi transportată cu
autospeciale la depozit de deşeuri autorizat.
Tuburi fluorescente sunt colectate într-un container de plastic și apoi preluate de către
S.C. Demeco S.R.L., pentru a fi transportate la punctul de lucru autorizat.
Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție
contaminată cu substanțe periculoase sunt colectate într-un container de plastic și apoi
preluate de către S.C. Demeco S.R.L., pentru a fi transportate la punctul de lucru autorizat.
Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante
periculoase rezultate din spălarea instalației după șarjele de vopsele ignifuge vor fi colectate în
recipiente din plastic etanșe, cu schelet metalic. Aceste cantități vor fi preluate de către S.C.
Demeco S.R.L., pentru a fi transportate la punctul de lucru autorizat.
Solutii apoase de spălare

rezultate din spălarea instalațiilor după fabricarea

îngrășămintelro foliare lichide, a agentului de degivrare și a agentului termic vor fi colectate
separat în recipiente din plastic etanșe, cu schelet metalic. Aceste cantități vor fi preluate de către
S.C. Demeco S.R.L., pentru a fi transportate la punctul de lucru autorizat.
Amestecurile metalice rezultate ca urmare a dezafectării amplasamentului vor
valorificate prin S.C. Demeco S.R.L.
Betoanele rezultate de la demolarea halelor și îndepărtarea platformelor betonate și aleilor
vor fi eliminate de pe amplasament și gestionate conform legislațieiei în vigoare ca deșeuri
nepericuloase rezultate din constrcuții.
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Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu
continut de substante periculoase vor fi preluate de un operator autorizat, probabil S.C. Demeco
S.R.L., pentru gestionarea acestui tip de deșeu periculos.
Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante
periculoase și solutii apoase de spălare vor fi stocate temporar în containere de plastic până la
finalizarea operațiunilor de spălare a componentelor instalațiilor de pe amplasament, apoi vor
fi preluate de un operator economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului să
ptrea acest tip de deșeu.
Transportul deşeurilor se va face cu respectarea cerinţelor de transport stabilite de HG
1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Pe
durata transportului deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte detinatorul,
destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri. Pentru
deşeurile periculoase, transportatorul trebuie să deţină autorizaţie de mediu, licenţă de transport
mărfuri periculoase, certificat de agreere ADR mărfuri periculoase.
Deşeurile nepericuloase se vor transporta de la expeditor la destinatar numai în baza
formularului de încărcare-descărcare, prevăzut în anexa 3 din HG 1061/2008, completat şi semnat
de către expeditor, transportator şi destinatar.
Pentru deşeurile periculoase colectate în cantitate mai mare de 1 tonă/an transportul se
efectuează pe baza formularului pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase şi a
formularului de expediţie/transport deşeuri periculoase (anexele nr. 1 si

2 din HG nr.

1.061/10.09.2008). Pentru deşeurile periculoase colectate în cantitate mai mică de 1 tonă/an
transportul se efectuează pe baza formularului de expediţie/transport deşeuri periculoase (anexa
nr. 2 din HG nr. 1.061/10.09.2008).
Sunt interzise deversările de substanţe periculoase în canalizări, ape de suprafaţă şi
freatice, sol. Împrăştierile accidentale vor fi absorbite cu un material inert (nisip, rumeguş,
pământ); acestea se colectează în containere speciale cu capac etanş.
Pentru eliminarea deşeurilor provenite din intervenţiile în caz de scurgeri accidentale
(material absorbant impregnat cu produs, materiale textile îmbibate cu soluţie de curăţat şi
produs) se va contacta un agent autorizat pentru co(incinerare).
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Se va păstra evidenţa tuturor materialelor valorificabile şi a deşeurilor rezultate de pe
amplasament, conform HG 856/2002.
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IV. IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA ELEMENTELOR DE MEDIU ȘI MĂSURI DE REDUCERE A
ACESTUIA
I.1 Impactul asupra factorului de mediu apă
IV.1.1. Hidrologie şi hidrogeologie
Apele de suprafață
Localitatea Filipești este situată în bazinul hidrografic al râului Siret care izvăreşte din
Carpaţii Păduroşi (Ucraina) şi drenează prin reţeaua sa hidrografică partea central estică a
Carpaţilor Orientali, Subcarpaţii şi Podişul Moldovei iar apele de suprafaţă, de natură pluvială,
se infiltrează în majoritate în profilul solurilor. Râul Siret (la Drăgesti vis-a=vis de localitatea
Hîrleşti) are un debit mediu multianual de 76,1 mc/s, iar scurgerea medie specifică este de 4,82
l/s/km2. La vărsare debitul râului Siret este de 210 mc/s fiind cel mai mare din râurile României.
Scurgerea medie specifică bazinelor montane este relativ ridicată: 7-12 l/s/km2 - pe
Suceava, 8-11 l/s/km2 – pe Moldova; 11 l/s/ km2 – pe Moldoviţa, 14-15 l/s/km2 – pe Bistriţa, 8-9
l/s/km2 – pe Trotuş; 9 l/s/km2 – pe Oituz, 6 l/s/km2 – pe Putna, 6 l/s/km2 – pe Buzău. Se observă
o diminuare a valorii scurgerii medii specifice de la nord către sud.
Din punct de vedere hidrologic, pe baza informaţiilor de la Staţia Hidrometrică Roman,
prin prelucrarea statistică a şirurilor de valori, şi prin valorificarea corelaţiilor şi a relaţiilor de
generalizare valabile pentru zona studiată, au fost determinate următoarele debite maxime cu
probabilităţi de depăşire pentru râul Siret:


Q max. 1% = 2700 mc/s;



Q max. 2% = 2320 mc/s;



Q max. 5% = 1790 mc/s;



Q max. 10% = 1400 mc/s;

Debitul de apă Q mediu multianual = 72 mc/s.
Debitele de aluviuni în suspensie corespunzătoare debitelor maxime sunt:
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R max. 1% = 41.580 kg/s



R max. 2% = 35.370 kg/s



R max. 5% = 27.570 kg/s



R max. 10% = 21.560 kg/s

În medie în anotimpul de iarnă scurgerea apei reprezintă 11,33 %. Primăvara rezervele
de apă din zăpada acumulată iarna, se eliberează în perioade foarte scurte şi, asociindu-se cu
ploile căzute în aceast interval, produc cele mai mari volume sezoniere care pot ajunge până la
41,95 %. Pe lângă apele mari de primăvara în regimul hidrologic al râului Siret se pot constata,
în ultimii ani, existenţa unor viituri de vară ca urmare a debitului autohton.
Chimismul apelor de regulă este neutru, pH-ul fiind cuprins între 6,6-7,9; un reziduul fix
de la 304-624 mg/l, dintre anioni predomină ionul SO42- având valori cuprinse între 16-181 mg/l,
urmat de ionul Cl având valori cuprinse între 23-149 mg/l, iar dintre cationi predomină calciul
(29-85 mg/l) şi magneziul (8-24).
Apele freatice
Stratele acvifere de adâncime medie însoţesc culoarul râului Siret pe segmentul cuprins
între localităţile Paşcani şi Focşani, fiind prezente şi pe teritoriul localităţii Filipești. Chimismul
apelor acestor acvifere este nefavorabil exploatării lor ca ape potabile.
Acviferele de mică adâncime sunt reprezentate se stratele freatice ale luncii şi teraselor
Siretului, care comunică între ele. Din acest motiv zona de alimentare directă şi indirectă a
acviferelor din cuveta de luncă a Siretului este foarte largă, ele concentrând infiltraţia de o
suprafaţă de cca 170 m2.
Stratele acvifere ale unităţilor de terasă şi luncă joasă este cel mai important acvifer de
mică adâncime din zonă. Acest strat freatic are o extindere continuă în toată suprafaţa
unităţilor morfologice din zonă, el circulând sub presiune în stratul de aluviuni necoezive ale
terasei joase şi terasei de luncă.
Hidrogeologie
Din punct de vedere geo-tectonic zona este situată într-o depresiune formată între
Platforma Rusă, Carpaţii Orientali şi Unitatea Nord Dobrogeană în care s-au depus sedimente
pliocene şi cuaternare.
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Din punct de vedere geologic şi morfologic, bazinul hidrografic Siret din amonte de
confluenţa cu râul Bistriţa se caracterizează prin prezenţa unităţii cristalino-mezozoice (şisturi
cu sericit şi clorit, gnaise şi calcare) în partea de NV a Sub-bazinului Moldovei (Obcina
Mestecănişului, M-ţii Rarău, M-ţii Giumalău), a unităţii flişului (gresii, conglomerate, marne,
menilite, argile) în Obcina Feredeului, Obcina Mare, Obcinele Humorului şi Voroneţului, Culmea
Stănişoara, M-ţii Suhard, a Subcarpaţiilor Moldovei (marne, gresii, argile, conglomerate) şi a
Podişului Moldovei reprezentat prin subunităţile sale: podişul piemontan (prundişuri, nisipuri,
argile), platourile structurale în Podişul Fălticenilor şi Podişul Central – Moldovenesc (prafuri,
argile, marne, gresii) şi Culoarul Siretului (pietrişuri de terasă, prafuri, argile, aluviuni recente,
neconsolidate etc.).
Din punct de vedere geologic zona în care este amplasată localitatea Filipești face parte
din Platforma Moldovenească, aflându-se în partea vestică a acesteia. Fundamentul este cutat
metamorfozat de vârstă precambriană şi este acoperit de o cuvertură de depozite sedimentare
de vârstă Triasică, Cretacică, Eocenă, Tortoniană, Sarmaţiană şi Meoţiană. Întrucât aceste
depozite sunt monoclinale, în zona aflorează numai depozitele sarmaţiene reprezentate printro alternanţă de argile, marne, nisipuri, gresii şi cinerite.
De-a lungul cursului Siretului peste depozitele sarmaţiene au fost depuse pe areale
filiforme discontinue cele mai tinere depozitate din zonă reprezentate prin acumulări
aluvionare de vârstă pleistocenă şi holocenă care cuprind pietrişuri, bolovănişuri, nisipuri şi
loessuri.
Din punct de vedere hidrogeologic, în zonă se dezvoltă acviferele freatice cantonate în
terase sau zonele de luncă, şi acviferele de adâncime din orizonturile permeabile ale
fornaţiunilor bessarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat în aluviunile grosiere şi depozitele
argilo-prăfoase ale teraselor este alimentat de precipitaţiile care cad pe suprafaţa acestora şi de
afluxul natural al acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane în zona
amplasamentului se situează la adâncimi cuprinse între 0,50 - 3,90 m.
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IV.1.2. Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă
IV.1.2.1. Alimentarea cu apă
Necesarul de apă potabilă este asigurat din comerţ. Apa pentru uzul igienico-sanitar şi
apa tehnologică este distribuită printr-un sistem de alimentare propriu alcătuit din:
Sursa de apă este reprezentată de un puţ săpat tip cheson, cu H=12 m.
Instalaţiie de captare constau în 2 pompe tip hidrofor cu ejector (una activă şi una de
rezervă) cu Q=7,6 mc/h şi H=46mCA situate în puţul de captare.
Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: conductă cu L=32 m.
Reţeaua de distribuţie a apei: reţea cu lungimea de 32 m, ce alimentează centrala
termică de unde apa trece în staţia de dedurizare-demineralizare, apoi este distribuită către
liniile de producţie și grupurile sanitare.
Consumul de apă estimat este:
 ape igienico-sanitare: Qmax.=0,732mc/zi; Qmed.=0,534 mc/zi;Qmin.=0,164 mc/zi.
 ape tehnologice: Qmax.=17,952 mc/zi; Qmed.=12,342 mc/zi;Qmin.=6,732 mc/zi din care
ape de spălare: Qmax.= 0,10 mc/zi
Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată prin hidranţi:
 reţea de hidranţi exteriori: grup pompare alcătuit din pompă orizontală activă şi una de
rezervă, cu Q=42 mc/h, H=57m şi P=7,5kw; deoarece acţionarea pompei este automată,
presiunea în reţea se asigură cu o pompă pilot cu caracteristicile: q=2,8 mc/h, h=44 m şi
P=0,75kw.
 reţeaua de hidranţi interiori: reţeaua de hidranţi interiori este comună cu reţeaua de
apă pentru consum menajer; pompă de tip hidrofor cu ejector prezintă caracteristicile:
Q=7,6 mc/h, H=46m şi P=1,1kw.
Apa pentru incendiu este asigurată din sursa proprie.

Necesarul total de apă
Qmax.=16,63 mc/zi
Qmed.=11,46 mc/zi
Qmin.=6,32 mc/zi

Cerinţa totală de apă
Qmax.=18,684 mc/zi
Qmed.=12,076 mc/zi
Qmin.=7,104 mc/zi
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Bilanţul consumului de apă

Sursa
de
apă

Puţ
forat

Recirculare/
Reutilizare

Apă prelevată de la surse

Consum total
apă

Total

Consum menajer

Consum tehnologic

m³/zi

m³/an

m³/zi

m³/an

m³/zi

m³/an

m³/zi

m³/an

18,684

4470,048

18,684

4652,32

0,732

182,27

17,952

4470,048

De la
propriu
obiectiv
m³/an

De la alte
obiective

21,00

-

IV.1.2.2. Managementul apelor uzate
V.1.2.2.1. Sistemul de canalizare şi evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice
Apele menajere provenite de la grupurile sanitare şi vestiare sunt colectate prin reţele
interioare şi exterioare şi descărcate în reţeaua de canalizare a localităţii.
Din procesul de producţie nu rezultă ape uzate tehnologice. După fabricarea fiecărui
tip de produs instalația este spălată automatizat prin introducerea de apă sub presiune. Aceste
cantități de apă sunt stocate în rezervoare de plastic cu capacitatea de 1 mc, fără scurgere în
mediu, închise cu capac și depozitate pe platformă betonatăp dotată cu borduri, fiind ulterior
folosite în procesul de producție al aceluiași produs. În mod excepțional pot rezulta suspensii
apoase cu continut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substante periculoase și
solutii apoase de spălare care vor fi gestionate conform celor previzate în cap. III.
Conform proceselor tehnologice desfășurate în instalație pentru obținerea vopselurilor
ignifuce, a îngrășămintelor foliare, a agentului de degivrare și a agentului termic – în mixere și
reactoare se introduce apă provenită din captarea proprie, dedurizată, care constuie mediul de
reacție și intră în componența produsului finit (vezi cap II.1. procese tehnologice).
Pentru obținerea îngrășămintelor granulare de tip NPK nu se folosește apă. Instalația nu
este prevăzută cu racordare la rețeau de alimentare cu apă. Curățirea instalației se face în mod
uscat prin desprăfuire și curățare mecanică.
Apele pluviale sunt evacuate către spaţiile verzi din incintă.
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Bilanţul apelor uzate
Sursa apelor
uzate
(proces
tehnologic)

Totalul apelor
uzate generate
3
3
m /zi
m /an

0,69

146,91

Ape uzate evacuate
Menajere
3

Tehnologice
3

Pluviale

m /zi

3

m /an

m /zi

3

m /an

m /zi

3

m /an

3

0,59

146,91

0

0

-

-

Ape direcţionate spre
reutilizare/recirculare
In acest
Către alte
obiectiv
obiective
3
3
3
3
m /z m /an m /zi m /a
i
n
0,10
21
-

LOCUL DE DESCĂRCARE A APELOR UZATE

Apele menajere uzate vor fi eliminate prin rețeau de canalizare a comunei Filipești.

ÎNCĂRCAREA CU POLUANŢI A APELOR UZATE EVACUATE

Concentraţii de poluanţi în apele uzate industriale şi menajere trebuie să respecte NTPA
002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor
şi direct în staţiile de epurare şi H.G. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic al apelor uzate. În tabelul de mai jos sunt prezentate concentraţiile maxime
admise ale poluanţilor eliminaţi prin apele uzate menajare şi tehnologice.

Concentraţii admise în apele uzate menajer evacuate de pe amplasamentul analizat
Poluanţi eliminaţi în apa uzată
tehnologic
Materii în suspensie
CBO5
CCOCR
NH4
Fosfor total (P)
Substante extractibile cu solvent
organici
Sulfuri si hidrogen sulfurat
Azotați
Azotiți

Detergenţi sintetici biodegradabili

Concentraţii admise conform NTPA
002/2002 şi HG 352/2005
mg/l
350,00
300,00
500,00
30,00
5,00
30,00
1,00
25,00
1,00
25,00
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IV.1.2.3. Impactul potențial asupra factorului de mediu apă

Impactul asupra apelor de suprafaţă şi subterane în etapa de funcţionare

Impactul produs de prelevarea apei asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice
ale amplasamentului proiectului

Deoarece alimentarea cu apă se va realiza din puţ forat aceasta va avea un impact minor
asupra condiţiilor hidrologice ale zonei în care este situat amplasamentul propus pentru
funcționarea fabricei.
Alimentarea cu apă se va realiza din puț forat cu Q=7,6 mc/h, debit care nu are impact
negativ asupra apelor freatice.
Impactul previzibil asupra corpurilor de apă provocat de apele uzate evacuate
De pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi evacuate ape uzate în corpurile de apă de
suprafaţă sau subterane astfel încât funcţionarea normală a instalațiilor nu va avea nici un fel
de impact asupra apelor de suprafaţă sau freatice.
De pe amplasament vor fi evacuate ape pluviale care sunt considerate convenţional
curate şi nu vor determina poluări ale factorului de mediu apă în zonă.
Posibile descărcări accidentale de substanţe poluante în corpurile de apă
Nu există posibilitatea descărcărilor accidentale de ape poluante din instalaţiile care
vor funcţiona pe suprafaţa amplasamentului în corpuri de apă de suprafaţă.
Suprafațele halelor sunt betonate și impermeabilizate cu vopseluri, halele prezintă
borduri de jur împrejurul construcției, zonele din incintă pe care se deplasează utilaje de
transport sunt betonate și dotate cu borduri. În situația unui accident care ar determina
eliberarea de materii prime sau produse finite pe aceste suprafețe impactul va fi următorul:
 pentru substanțele solide - acetea vor fi colectate mecanic în cel mai scurt timp
și depozitate în containere de plastic, impermeabile și apoi eliminate de
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aplasament prin S.C. Demeco S.R.L. – NU EXISTĂ RISCUL INFILTRĂRII ACESTORA
ÎN APELE SUBTERANE SAU ANTRENĂRII CĂTRE CORPURI DE APĂ SUPRATERANĂ;
 pentru substanțele lichide – deversările accidentale vor fi colectate cu materiale
absorbante (nisip sau rumeguș), ulterior suprafețele vor fi spălate cu jeturi de apă
- ape care vor fi colectate cu ajutorul unei pompe, iar surplusul va fi absorbit cu
materiale absorbante, având în vedere că manipularea acestora se va desfășura
doar pe suprafețe betonate impermeabile NU EXISTĂ RISCUL INFILTRĂRII
ACESTORA ÎN APELE SUBTERANE SAU ANTRENĂRII CĂTRE CORPURI DE APĂ
SUPRATERANĂ. Apele folosite la spălare vor fi colectate în bazine din plastic cu
capacitatea de 1 mc și vor fi eliminate de pe amplasament de către S.C. Demeco
S.R.L. Substanțele absorbante folosite vor fi colectate în containere din plastic și
vor fi eliminate de pe amplasament de către S.C. Demeco S.R.L. .
În perioada de funcţionare, din cauza apariţiei unor breşe în etanşeitatea sistemului de
colectare şi transport a apelor uzate menajere sau tehnologice pot să apară deversări
accidentale. Aceste situaţii sunt totuşi puţin probabile deoarece reţelele sunt noi, permanent
monitorizate şi periodic verificate.
Se estimează că implementarea şi funcţionarea proiectului propus “Fabricarea
îngrășămintelor și produselor azotoase”, în conformitate cu legislația în vigoare și măsurile
propuse în prezentul raport, nu va avea impact negativ asupra factorul de mediu apă.

IV.1.2.4. Măsuri de protecție a factorului de mediu apă
Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă,
transportul şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori
economici specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de
funcţionare;
 în monitorizarea cantităţilor de apă prelevate din forajul care asigură alimentarea;
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 verificarea etanşeităţii conductelor de aducţiune a apei pentru a preveni pierderile de
apă;
 menținerea etanșeității sistemului de colectare, transport şi stocare a apelor menajere
prin monitorizări și verificări periodice, realizarea de lucrări de întreținere și reparații
periodice;
 colectarea apelor pluviale de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate şi dirijarea acestora
către terenurile adiacente construcțiilor (spații verzi);
 în cazul în care datorita întreruperii etanşeităţii sistemului de transport a apelor uzate
menajere pot să apară potenţiale poluări ale corpurile de apă subterane care pot fi
impurificate prin antrenarea poluanţilor miscibili cu apă prin straturile de sol de către
apele meteorice. Pentru a reduce impactul poluărilor accidentale trebuie luate
următoarele masuri:


închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate
şi a cantităţilor deversate;



colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;



limitarea întinderii poluării, prin mijloace specifice.

 menţinerea zonelor de protecţie sanitară faţă de obiectivele reţelei de alimentare cu
apă de pe suprafaţa amplasamentului:


în jurul forajului, pe o raza de 10 m, se va institui o zona de protecţie sanitară cu
regim sever;



zona de protecţie sanitara cu regim sever pentru staţia de pompare de 10 m;



zonele de protecţie vor fi instituite înainte de funcţionarea obiectivului.

 materiile prime și materiale vor fi depozite înn zone special desemnnate, în incinta
helelor;
 manipularea materiilor prime și materialelor se va face pe trasee bine definite și
marcate în hale și vor fi utilizate doar suprafețe betonate;
 manipularea materialelor sau a altor substanţe utilizate în tehnologii se va realiza astfel
încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;
 se vor asigura permanent condițiile de stocare pentru materiile prime și materiale;
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 se interzice evacuarea apelor rezultate din spălarea instalației la canalizarea de ape
uzate menajere sau în corpurile de apă;
 apele rezultate ca urmare a spălării suprafețelor betonate în urma deversărilor
accidentale vor fi colectate în bazine de plastic și evacuate de pe amplasament printr-un
operator autorizat în gestionarea soluțiilor cu încărcătură de substanțe periculoase;

IV.2. Aerul
IV.2.1. Clima
Pentru a determina elementele climatice din zona amplasamentului am făcut raportarea
la staţia meteorologică din municipiul Bacău – fiind cea mai apropiată stație meteo de
amplasamentul analizat.
Temperatura. Observaţiile meteo arată că cea mai scazută valoare a temperaturii în
luna ianuarie a fost de -4,8° C.
În perioada rece a anului, din cauza stratificării aerului mai rece, se înregistrează creşteri
accentuate ale umidităţii relative care produc ceturi şi inversiuni de temperatură.
Minima absolută s-a înregistrat la data de 20 februarie 1954, fiind e -33,2° C.
Vara, valorile sunt mai mici decât în sudul Câmpiei Române sau, în regiunile înalte ale
Podişului Central Moldovenesc.
Temperatura medie a lunii iulie se încadrează în intervalul valoric 20,5 - 23° C cu o
maximă absolută de 38,2° C.
Temperatura medie anuală şi multianuală înregistrată la staţia meteo din municipiul
Bacău
Temperatura

I

F

M

A

M

I

I

A

S

O

N

D

Media

1901-1990

-3.8

-2.3

2.8

9.6

15.2

18.8

20.5

19.7

15.3

9.5

3.8

-0.9

9

2000

-3.4

1.6

4.3

13.4

17.3

19.6

21.2

21.5

14.3

9.6

7.8

1.9

10.7

2001

-0.7

0.8

6.1

10.4

15.7

18.4

23

21.7

15.8

11.5

2.6

-5.8

9.9

2002

-1.7

4.7

6.2

9.3

17.9

19.9

22.6

20

15.4

9.2

5.3

-6.7

10.17

2003

-2.9

-5.9

0.6

8.6

20

20.9

20.5

21.1

14.7

8.6

5.4

-0.8

9.2

2004

-4.9

-0.4

5.1

10.4

14.8

19

20.8

19.6

15

10.7

5.3

1.2

9.7

2005

0

-3.4

2.6

9.6

15.8

18.1

20.5

19.7

19.6

9.5

3.1

0.4

9.60
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Umezeala relativă a aerului este determinată de umiditatea atmosferică a maselor de
aer şi de prezenţa reţelelor hidrografice dense, din amonte de confluenţa Bistriţei cu Siretul.
Acest parametru climatic are o variaţie invers proporţională cu valorile pe care le înregistrează
temperatura.
O influenţă ridicată asupra umidităţii aerului o au lacurile de acumulare de pe Bistriţa şi
Siret. Aceste acumulări au determinat o creştere a umidităţii relative a aerului de la 69%
înaintea amenajării lor, la 81%, în prezent.
Umiditatea medie multianuală lunară variază între valoarea de 74 % din luna iulie, până la
valoarea de 89 %, din luna decembrie. Diferenţele de temperatură şi dinamica atmosferei din
lunile de primăvară determină scăderea umezelii relative, iar în timpul toamnei fenomenul este
invers.
Precipitaţiile atmosferice sunt influenţate de circulaţia maselor de aer dinspre nord,
nord-vest şi dinspre sud, având valori anuale de cuprinse în intervalul 464,6 – 820,9 mm,
situându-se sub media ţării. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald (350 –
400 mm), iar în sezonul rece, în medie de 175 mm.
Datele medii ale regimului pluviometric evidenţiază un singur maxim la începutul verii,
însă, sunt şi ani în care influenţa climatului baltic se face simţită prin producerea unui al doilea
maxim de precipitaţii.
Precipitaţiile medii
înregistrate la staţia meteo din municipiul Bacău
Precipitaţii
1901-1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005

I

F

M

A

M

I

I

A

S

O

N

D

25.9
20.8
18.4
9.6
21.9
42.7
17.1

26.3
19
17.7
1.6
18.7
21.8
49.5

25.7
35.4
35.7
32.8
25.5
25.8
29.8

37.3
34.7
42.7
29.7
28.9
82.6
66.8

66.6
9.2
32.9
55.4
5.2
40.9
171

85.4
107
122
39.6
51
26
107

80.8
119
161
290
148
149
185

63.4
36.7
24
54
36.8
61.4
68.4

46.7
71.4
105
16.5
46.1
41.6
38.4

35.6
3.8
29
44.1
65.3
21.4
35.2

34
27
12
43
7
40
30

30
19
26
20
10
13
22
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În anotimpul rece precipitaţiile cad sub formă de ninsoare, începând de obicei din a
doua decadă a lunii noiembrie, până în a doua decadă a lunii martie. Rezultă un interval de 65 –
70 de zile/an şi un număr mediu de 30 de zile cu ninsoare.
Regimul eolian. Din analiza datelor multianuale ale frecvenţei vânturilor se constată că
în timpul verii procentul vânturilor de nord – vest creşte ca urmare a extinderii anticiclonului
Azorelor la latitudini mai nordice. Legat de transportul maselor de aer cald şi umed (de la
periferia estică a ciclonilor maditeraneeni) din timpul iernii, se constată o creştere a frecvenţei
vânturilor din toate direcţiile, astfel încât, calmul atmosferic are valoarea cea mai mică din
timpul anului.
Toamna, încep să se simtă influenţele anticiclonului siberian, frecvenţa vânturilor din
nord-est are valoarea cea mai mică din cursul anului, iar calmul atmosferic înregistrează o
creştere faţă de celelalte sezoane.
În această regiune, viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, nici anuale, nici
sezoniere. Cea mai mare viteză o au vânturile dinspre N-V (4,2– 5,1 m/s) şi N (4 – 4,9 m/s).
Vânturile din direcţiile N şi E au viteze reduse (în medie sub 2,5 m/s), iar în celelalte
direcţii au viteze intermediare (2 – 3 m/s).
Cele mai mari viteze medii sezoniere le au vânturile de nord – vest în toate anotimpurile
(iarna 5,1 - m/s, primăvara – 4,7 m/s, vara - 4,2 m/s, toamna – 4,9 m/s).
În timpul anului, în general, vântul are viteze mai mari iarna şi primăvara şi, mai reduse
vara şi toamna.

IV.2.2. Calitatea factorului de mediu aer

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului
atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a
eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport,
apreciem calitatea aerului ca fiind bună.
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IV.2.3. Potenţiale surse de poluare a aerului
În zona implementării proiectului nu există surse de impurificare semnificativă a aerului
atmosferic.
Emisii rezultate de la transportul materiilor prime, materialelor și produselor finite

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităţilor de transport al materiilor prime
și materialelor/produselor finite sunt:
 pulberile minerale în suspensie de pe drumul de acces;
 emisii gaze de eșapamet produse de mijloacele de transport;
Aceste emisii sunt produse de surse mobile.
Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care asigură
transportul rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă.
Având în vedere că sursele de poluare generate de activitățile de transport sunt surse
nedirijate, adică aerul impurificat nu este prelucrat, evacuat controlat printr-un sistem de
exhaustare, nu se pot aplica prevederile Ord. 462/1993 în ceea ce priveşte limitarea la emisie a
poluanţilor în atmosferă.
Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, vor fi dispersate
datorită specificului geomorfologic al zonei, de largă deschidere. Astfel se reduce impactul
asupra calităţii aerului.
Emisii rezultate din activitatea tehnologică
Manipularea materialelor folosite în procesul tehnologic nu determină la emisii de praf
în atmosferă. Echipamentele tehnologice sunt dotate cu filtre ciclonice de praf și container
pentru stocarea particulelor iar materiile prime sunt transportate în șnecuri și sisteme de tuburi
și conducte închise până la vasele de preparare. Sistemele de filtrare sunt dotate cu mecanisme
de autocurățire automate cu jet de aer.
În timpul proceselor tehnologice care vizează atât producerea soluțiilor epoxidice cât și
fabricarea îngrășămintelor pot fi generate emisii din surse fugitive care vor fi restrânse – spațial
și cantitativ - și vor proveni în special de la operațiuni de manevrare a materiilor lichide - de la
transferul materialelor lichide din recipient în instalație. O altă categorie de emisii fugitive o
reprezintă antrenarea în atmosferă a particuleor solide din depozitul de nisip.
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Nr.
Crt.

Denumire

Cantitate

Sursele de emisi fugitive de la manipularea materiilor prime și materialelor manipulate în procesul tehnologic

UM

1.

ciment

1277,50 t/an

2.

nisip

2555,00 t/an

3.

hidroxid de aluminiu

36,50

t/an

4.

plastorit

54,75

t/an

5.

hidroxid de potasiu

6.

barita

82,125

t/an

7.

melamină

255,50

t/an

8.

carbonat de calciu

93,294

t/an

1039,52 t/an

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

Natura chimică/
compoziție

Posibilitatea antrenării în atmosferă

Mod de depozitare

MATERII PRIME SOLIDE
clincher, gips, calcar, filer Cimentul este transportat cu au autocamioane speciale tip
2 silozuri metalice cu
cisternă de unde este aspirat și depozitat în două silozuri. În
capacitatea de 53 mc
timpul recepției marfei, nu există posibilitatea antrenării unei
cantități mari de ciment în atmosferă deoarece silozurile sunt
dotate cu filtre.
In timpul procesului tehnologic este preluat din silozuri prin
tubulatură etanșă și introdus în instalație
siliciu
Antrenare de pulberi în atmosferă în timpul manipulării
3 padocuri, betonate
(descărcarea autocamioanelor și la alimentarea instalației prin amplasate în spaţiu deschis
pâlniile situate în exteriorul halelor)
Bază, pulbere hidrosulubilă
Substanță nevolatilă
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
silicat mineral de magneziu,
Substanță nevolatilă
saci de plastic de 25 kg,
pulbere hidrosulubilă
stocaţi în spaţiu închis
bază, pulbere hidrosulubilă
Substanță nevolatilă
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
sare de bariu, siliciu cristalin
Substanță nevolatilă.
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
Amine, pulbere
saci
de plastic de 25 kg,
Substanță nevolatilă.
hidrosolubilă
stocaţi în spaţiu închis
sare , solid – pulbere
big-baguri plastic cu
Substanță nevolatilă.
hidrosolubilă
capacitatea de 1 tonă,

Emisii fugitive
în atmosferă

0

pulberi

0
0
0
0
0
0
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26,28 t/an

pulbere insolubilă

Substanță nevolatilă.

12.

dioxid de titan pigment
polifosfat de amoniu

255,55 t/an

polifosfat

Substanță nevolatilă.

13.

EDTA

1478,250 t/an

pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

amplasate în spaţiu închis
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis
Saci de 25 kg, 40 buc/palet

14.

monoamoniu fosfat

18177,00 t/an

9.

gelquest sol
(antideponent)
10. oxizi de fier - pigment

12,045

Substanță nevolatilă.

43,80 t/an

alchili cuaternari de
amoniu, siliciu cristalin
pulbere insolubilă

11.

t/an

Substanță nevolatilă.

0
0
0
0
0

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg, 40 buc/palet

0

Substanță nevolatilă.

Big-bags 500 kg

0

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg, 40 buc/palet

0

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg,40 buc/palet

0

15.

uree

26426,00 t/an

pulbere hidrosulubilă
granule hidrosolubile

16.

azotat de potasiu

88174,00 t/an

pulbere hidrosulubilă

17.

sulfat de zinc

18.

molibdat de amoniu

91,750

t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg,40 buc/palet

0

19.

sulfat de mangan

527,10

t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg,40 buc/palet

0

20.

acid boric

acid,pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg,40 buc/palet

0

21.

sulfat feros

t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg,40 buc/palet

0

22.

acid citric

1788,50 t/an

acid,pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25kg, 40 buc/palet

0

23.

sulfat de amoniu

1126,025 t/an

sare, pulbere sau granule
hidrosulubile
t/an acid, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Big-bags 500 kg

24. biostimulator (acid 4- 22,815
clor-2-amidosulfonilfenoxiacetic)
25.
acid glutamic
191,625 t/an acid, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

2507,725 t/an sare, pulbere hidrosulubilă

743,275 t/an
244,55
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26.

acid aspartic

14,60

t/an acid, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

27.

lizina

27,375

t/an

aminoacid, pulbere

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

28.

metionina

9,125

t/an

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

29.

triptofan

1,825

t/an

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

30.

valina

1,825

t/an

Aminoacid,
pulbere
Aminoacid,
pulbere
Aminoacid, pulbere

Substanță nevolatilă.

Saci 25 kg

0

31.

oxid de magneziu

81,395

t/an oxid, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

0

32.

azotat de magneziu

1879,75 t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

33.

hidroxid de sodiu

1,795

t/an bază, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

34.

sulfat de cupru

16,06

t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

35.

sulfat de cobalt

1,825

t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

36.

clorura de potasiu

1460,00 t/an sare, pulbere hidrosulubilă

Substanță nevolatilă.

saci de hartie de 25 kg, 40
buc/palet
saci folie 25 kg, 40
buc/palet
saci folie 25 kg, 40
buc/palet
saci rafie 25 kg, 40
buc/palet
saci folie 25 kg, 40
buc/palet
Big-bags de 500 kg
saci de plastic de 25 kg,
stocaţi în spaţiu închis

0

37.

38.

aditivi care asigura
5,475
caracterul anticoroziv
substanțe din grupa
triazolilor benzotriazol,
toliltriazol
detercrom green
(colorant alimentar)

0,058

t/an

baza amina, pulbere

Substanță nevolatilă.

0
0
0
0
0

colorant pe bază de
Substanță nevolatilă
saci de plastic de 25 kg,
0
combinaţii complexe,
stocaţi în spaţiu închis
soluție apoasă
Sacii în care sunt ambalate materii prime solide sunt deschiși direct în pâlnia șnecului mașinii de ridicat automată, conținutul pătrunzând în șnecurile închise ale mașinii și apoi în
instalația de producție. Cantitățile de pulberi care pot fi produse la manipulare apar accidental și sunt mici și absorbite de sistemul de filtrare al aerului din hală descris la
subcapitolul II.1.1.
În instalația de obținere a îngrășămintelor granulare tip NPK materiile prime solide sunt introduse direct în mixer. Instalația de filtrare GMC absoarbe particulele produse la
t/an
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manipularea materiilor chimice sau rezultate în timpul procesului de fabricație și le depozitează în containerul de la baza pâniei ciclonice. Containerul este periodic descărcat în
mixer – pulberile fiind reintroduse în fluxul tehnologic. Halele de producție sunt închise astfel încât nu este posibilă evacuarea de pulberi din incintă în atmosferă.
MATERII PRIME LICHIDE
39.
In timpul
acidul acetic
396,00 t/an Soluție, 79-80%, acid slab
Bidoane de plastic
alimentării
instalației
40. răşină acrilică şi acrilo- 511,00 t/an
polimer acrilic, lichid cu
Substanță nevolatilă.
2 rezervoare de inox cu
0
stirenică
viscozitate crescută
Alimentarea rezervoarelor se face prin racordul situat în
capacitatea de 20 mc
perete direct din cisternele de livrare.
fiecare, amplasate în
spaţiul de producţie.
41. solvenţi tba (amestec 65,70 t/an
Toluen, lichid
Substanță volatilă.
recipient metalic cu
In timpul
de hidrocarburi
În hală există recipiente de stocare de formă cilindrică,
capacitatea de 200 l,
alimentării
aromatice: xilen,
vertical cu fund conic, din inox, pentru stocarea substanțelor amplasat în spaţiu închis.
instalației
toluen)
chimice. Substanța este livrată cu cisterne sau în butoaie
metalice de 250 kg. Vasul de stocare este conectat la instalație
prin tubulatură etanșă.
42.
Soluție apoasă
Substanță nevolatilă.
benzotriazol
2,737 t/an
Bidoane de plastic
43.

acid fosforic

261,625 t/an

acid, lichid

Substanță nevolatilă.
recipienţi plastic cu
0
Conținutul recipienților este introdus în vasele de stocare capacitatea de 1 mc sau 35
aditivi (conform fluxului prezentat în sub cap II.1.1.)
l, amplasate în spaţiu închis
44. parmetol (conservant
2,46
Substanță nevolatilă.
recipienţi de plastic cu
0
t/an soluţie apoasă de alcool şi
peliculă)
cetone,
Conținutul recipienților este introdus în vasele de stocare
capacitatea de 1 mc,
aditivi (conform fluxului prezentat în sub cap II.1.1.)
amplasaţi în spaţiu închis
45.
efka 3778 (agent
1,825 t/an
solvent nafta,
Substanță volatilă.
recipient metalic cu
0
dezaerare)
trimetilbenzen, lichid
Vasul de stocare este conectat la instalație prin tubulatură
capacitatea de 18 kg,
etanșă.
amplasat în spaţiu închis.
Cantitățile de substanțe volatile eliminate în atmosferă în momentul deschiderii recipientelor sunt minime deoarece durata menținerii lor în contact cu aerul este mică.

Accidental pot să apară emisii ca urmare a deversării accidentale de produse volatile. Aceste emisii nu pot fi captate, ele se vor
dispersa în mediu. Se va acționa în cel mai scurt timp cu substanțe absorbante și pentru spălarea suprafeței. Apa și produsele
absorbante vor fi gestionate conform celor prezentate în subcap. IV.1.2.3.
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Nr crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Gaze rezultate din procesele chimice
Produsul
Gaze rezultate
soluţie ignifugă pentru suprafeţe
Nu rezultă gaze.
lemnoase
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.2.
soluţie ignifugă nepigmentată pentru Nu rezultă gaze.
suprafeţe metalice
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.2.
soluţie ignifugă pigmentată
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.2.
soluţie ignifugă pentru suprafeţe
Nu rezultă gaze.
anorganice
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.2.
biostimulatorul universal ASFAC BCO- Nu rezultă gaze.
4
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
îngrăşământul foliar MESSIS PORUMB Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
îngrăşământul foliar MESSIS 20.20.20 Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
îngrăşământul foliar EMBRYO
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
biostimulatorul RERUM
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
îngrăşământului foliar MESSIS BOR
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
îngrăşământul foliar MESSIS GRÂU
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.4.
agentul de degivrare piste
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.6.
agentul termic
Nu rezultă gaze.
Procesele chimice sunt prezentate în sub
cap. II.1.8.
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Emisii rezultate de la centrală
Pentru încălzirea incintei construite se folosește o centrală pe bază de combustibil solid
(lemn) dotată cu un coș de dispersie a gazelor de ardere cu H = 6m si Φ 30cm, dotat cu filtru.
Emisiile generate sunt: TSP (Particule în suspensie totale), monoxid de carbon, oxizi de azot și
oxizi de sulf. Cenușa este colectată în containere închise.

IV.2.4. Protecţia factorului de mediu aer
În vederea reducerii emisiilor în atmosferă societatea comercială va aplica următoarele
măsuri:


deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de acces balastat se facă cu viteza de
maxim 30 km/h;



asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;



desfășurarea planifică a activităților de întreținere și, eventual, reparații;



controlul periodic al etanșietății utilajelor și echipamentelor în vederea depistării
neetanșietăților – conform manualelor atașate la documetația tehnică pentru
fiecare instalație;



achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ, în principal lemn cu
umiditate cât mai redusă;



dotarea cu sistem de aspiraţie a pulberilor antrenate la alimentarea instalaţiilor cu
material pulverulent şi colectarea acestora în saci de unde se reintroduc în procesul
de producţie – sistemul de filtrare GMC;



va fi verificată integritatea ambalajelor la primirea fiecărui lot de materii prime
pentru a evita eliberarea în atmosferă a substanțelor volatile;



vor fi achizișioante cantități de substanțe reduse, care să asigure derularea fluxului
tehnologic fără a realiza stouri mari;
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va fi verificată integritatea ambalajelor produselor fabricate și depozitate pentru a
evita poluările atmosferei cu substanțe volatile;



îndepărtarea periodică a deșeurilor acumulate în cutia de colectare a ciclonului
instalațiilor de filtrare;



verificarea și înlocuirea periodică a filtrelor instalațiilor de filtrare;



menținerea închisă a ușilor de acces în hale;



toate ambalajele materii prime/produse finite, echipamentele instalaţiilor de
obţinere a soluţiilor ignifuge și îngrășămintelor chimice vor fi închise etanş;



se vor stropi cu apa depozitele de agregate naturale (nisip), în scopul evitării
antrenării prafului în zonele învecinate și in perioadele cu vânt se vor acoperi cu
prelată;



intervenția rapidă în cazul depistării pierderilor necontrolate de noxe în atmosferă
cu personal calificat și proceduri operaționale corespunzătoare.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite, a configuraţiei zonei care
favorizează dispersia emisiilor în aer și a măsurilor pentru reducerea impactului propuse, se
poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi
neutru.
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IV.3. Zgomotul şi vibraţiile
În cadrul proiectului întâlnim surse de zgomot şi vibraţii:
 fixe: utilajele tehnologice de producere a materialelor de constructie speciale și
îngrășămintelor chimice;
 mobile: utilaje de transport (motostivuitoare încărcat-descarcat materie primă,
mașini transport produse).
Utilajele în funcțiune au motoare cu capacitati mici, conform STAS 10009/1988 se
încadrează sub nivelul de zgomot de 85 dB(A).
Surse de zgomot mobile se produc în timpul proceselor de descărcare/ încărcare materii
prime şi la transportul produselor către beneficiari.

Standardul românesc STAS 10009-88: Acustica urbană: Limite admisibile ale nivelului
de zgomot
Acest standard se referă la limitele admisibile de zgomot în zonele urbane, diferenţiate
pe zone şi arii cu folosinţă specifică şi pe categorii tehnice de străzi; se conformează cu alte
reglementări tehnice specifice referitoare la sistematizare şi protecţia mediului.
Nivelul de zgomot variază în corelaţie cu tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în
funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă
orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute reduceri ale nivelului de zgomot la limita
funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/88.
Activităţile de excavare se încadrează în categoria locurilor de muncă în spaţiu deschis, şi
se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită
maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a
atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această
valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de
amplitudini sensibil egale).
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Drumurile de exploatare din zonă sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare
agricolă, sunt tranzitate de locuitorii comunei cu autoturismele sau cu animalele. Suprafeţele
adiacente acestor drumuri au fost supuse presiunii antropice din momentul începerii lucrărilor
agricole pe suprafețe situate în zonă.
La limita incintei, se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi pe în
timpul zilei pe perioade scurte de timp 50 dB(A).
Având în vedere distanța până la cel mai apropiat receptor sensibil, se consideră că
zgomotele generate pe amplasament în perioada de construcție nu vor genera deranj la nivelul
comunităților locale.
Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei,
locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele măsuri:
 deplasarea mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea pe drumurile de
pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;
 asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;
 efectuarea regulată a reviziilor tehnice ale instalațiilor, mijloacelor auto şi
utilajelor pentru ca emisiile sonore să se încadreze în prevederile legale.
Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu
legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că,
impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

Surse de radiaţii în etapa de construire şi funcţionare
Surse de radiaţii
Nu vor exista surse de radiaţii prin derularea activităţilor prevăzute în proiect. Fabrica,
prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu
constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.
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Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor
Nu vor fi necesare necesare.

IV.4. Factorul de mediu sol
IV.4.1. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor
Amplasamentul se află în partea nord-estică a intravilanului satului Filipeşti, la sud de
drumul comunal DC 11 spre Cotu Grosului, la cca. 900 m est de D.N. 2 (E 85) Bacău - Roman şi
la cca. 100 m de ultimele locuinţe - gospodării ale satului de pe traseul menţionat.
Distanţa faţă de graniţe
Proiectul supus analizei se află situat la distanţe mari faţă de graniţe. Proiectul nu intră
sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.
Lotul pe care se dezvoltă construcţia are o deschidere la drum de 240,00 m şi va dispune
de trei accese.
Accesul la amplasament de face din DN 2 (E 85), pe DC 11 aprox. 500 m, în cuprinsul
localităţii Filipeşti.
Primul acces va fi pentru platforma de cca. 4000 mp pe care vor staţiona camioanele sau
cisternele ce vor descărca materia primă, cel de-al doilea va fi pentru accesul la parcajele aflate
în faţa corpului P + 1, iar cel de al treilea va fi cel prin care se va face expediţia produselor finite,
aici existând şi o platformă carosabilă de cca. 1150 mp.
În total suprafaţa carosabilă în cadrul incintei va fi de 6550,62 mp, respectiv 50,25% se
vor realiza 30 de locuri de parcare, având în vedere norma de 1 loc parcare la 100,00 mp de
suprafaţă desfăşurată.
Zona verde de protecţie, dispusă atât către drum cât şi către vecinul din sud are
suprafaţa de 3308,63 respectiv 25,4%.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

108

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase

IV.4.2. Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament
Terenul în suprafaţă de 13.036,00 mp, aparţine titularului conform contractului de
vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 305/3.02.2011 şi conform documentaţiei
cadastrale nr. 60373.
Amplasamentul este compartimentat pe următoarele zone funcţionale:
 Hală producţie;


Căi de acces auto şi pietonale;



Spaţii verzi în suprafaţă de cca 3000 mp.

Terenul în suprafaţă de 13.036,00 mp este prevăzut cu două hale de producție şi
aparţine beneficiarului conform contractului de vânzare - cumpărare cu încheierea de
autentificare nr. 305/3.02.2011 şi conform documentaţiei cadastrale nr. 60373.
Se propune construirea unei hale de producţie (clădire dezvoltată pe parter) şi unei zone
P + 1 (parţial), pentru desfăşurarea noii activităţi.
Vecinătăţile amplasamentului sunt:
 la sud:

proprietar Albescu Gh. Gheorghe; teren rezervă Primărie

 la nord - est: drum comunal; proprietar Iordache Constantin
 la vest: proprietar Iordache Constantin

IV.4.3 Solul prezent pe amplasament

Învelişul de soluri de pe amplasament este uniform, reprezentat în totalitate de
aluviosoluri entice-calcarice, în alternanţă cu aluviosoluri entice-calcarice-prundice din zonele
de grinduri sau entice-calcarice-gleice din lungul unor albii părăsite. Acest înveliş de soluri este
format în condiţii naturale prin procese de sedimentare de proveninţă aluvionară şi eoliană, în
general cu aspect loessoid. Structurarea materialelor pământoase este nerealizată, iar textura
este variabilă dar domină cea de la nisipoasă la luto-nisipoasă. Ca urmare a condiţiilor
geografice procesul de pedogeneză de pe amplasament a determinat formarea unui sol de
vârstă recentă, care se află în fază incipientă de evoluţie. Zona de luncă şi terasă joasă are
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caracterul tipic al arealelor de acumuare fluviatilă recentă în care sedimentele aduse de râul
Siret la ape mari îşi încrucişează stratificaţia cu depozitele torenţiale ale pâraielor afluente.
Amplasamentul fabricii este stabil fiind exclusă producerea alunecărilor de teren şi a
inundaţiilor.

IV.4.4. Impactul potenţial asupra factorului de mediu sol

Funcţionarea fabricii în condiţii normale nu are impact asupra solului de pe
amplasament.
Eventuale surse de poluare a solului care pot conduce accidental la poluarea subsolului,
pot fi:


scurgerile de ulei de la autovehicule şi alte utilaje care deservesc fabrica pe
platformele betonate ale unităţii şi de acolo prin antrenare de către apa pluvială
pe sol;



infiltraţii de ape uzate în cazul neetanşeităţilor sistemului de canalizare şi şi
transport a apelor uzate menajere;



gestionarea incorectă a deşeurilor;



depuneri de pulberi ca urmare a manipulării și depozitării substanțelor solide,
utilizate ca materii prime, material sau rezultate ca produse finale;



gestionarea necorespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, a
materialelor de întreținere, combustibilor.

Suprafațele halelor sunt betonate și impermeabilizate cu vopseluri, halele prezintă
borduri de jur împrejurul construcției, zonele din incintă pe care se deplasează utilaje de
transport sunt betonate și dotate cu borduri. În situația unui accident care ar determina
eliberarea de materii prime sau produse finite pe aceste suprafețe impactul va fi următorul:
 pentru substanțele solide - acetea vor fi colectate mecanic în cel mai scurt timp
și depozitate în containere de plastic, impermeabile și apoi eliminate de
aplasament prin S.C. Demeco S.R.L.

–

NU VOR DETERMINA POLUAREA

SOLULUI.
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 pentru substanțele lichide – deversările accidentale vor fi colectate cu materiale
absorbante (nisip sau rumeguș), ulterior suprafețele vor fi spălate cu jeturi de apă
- ape care vor fi colectate cu ajutorul unei pompe, iar surplusul va fi absorbit cu
materiale absorbante, având în vedere că manipularea acestora se va desfășura
doar pe suprafețe betonate impermeabile NU VOR DETERMINA POLUAREA
SOLULUI. Apele folosite la spălare vor fi colectate în bazine din plastic cu
capacitatea de 1 mc și vor fi eliminate de pe amplasament de către S.C. Demeco
S.R.L. Substanțele absorbante folosite vor fi colectate în containere din plastic și
vor fi eliminate de pe amplasament de către S.C. Demeco S.R.L.
 în situația excepțională a deversării pe suprafețe nebetonate a unor substanțe
lichide din categoria materiilor prime sau a produselor, în timpul cel mai scurt
solul afectat va fi decopertat si excvat pentru a îndepărta întregul volum afectat
de poluare. Solul poluat va fi eliminat de pe amplasament de către S.C. Demeco
S.R.L. Vor fi prelevate probe de sol de la limita inferioară a excavației pentru a
se asigura eliminarea integrală a stratului poluat. Excavația va fi completată cu
sol din săpăturile pentru fundații de la construcțiile propuse în zonă.
În perioada de funcţionare, din cauza apariţiei unor breşe în etanşeitatea sistemului de
colectare şi transport a apelor uzate menajere sau tehnologice pot să apară deversări
accidentale. Aceste situaţii sunt totuşi puţin probabile deoarece reţelele sunt noi, permanent
monitorizate şi periodic verificate.
Se estimează că implementarea şi funcţionarea proiectului propus “Fabricarea
îngrășămintelor și produselor azotoase”, în conformitate cu legislația în vigoare și măsurile
propuse în prezentul raport, nu va avea impact negative semnificativ asupra factorul de
mediu sol.
IV.4.5. Modalităţi de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol

În perioada de construcţie vor fi luate următoarele măsuri pentru reducerea impactului
Pentru a evita poluarea solului în perioada de funcţionare vor fi luate următoarele
măsuri pentru reducerea impactului asupra solului:
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

111

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor chimice și produselor azotoase



realizarea unor îmbinări etanşe ale tronsoanelor care alcătuiesc reţeaua de
canalizare;



respectarea traseelor de deplasare și transport ale materiilor prime și produselor
finite în incita amplasamentului.



asigurarea etanşeităţii sistemului de stocare a apelor uzate;



colectarea deşeurilor produse în europubele etanşe.

IV.5. Geomorfologia
Amplasamentul este situat în Culoarul Văii Siretului caracterizat printr-o lărgime mare
de 10-15 km, prezenţa teraselor şi a versanţilor.
Malul stâng are aspectde versant înalt şi mai abrupt (pe alocuri cuestiform). Prezintă
fragmente de terasă nedefinită, stadiu de preterase şi procese de versant active (alunecări de
teren, eroziuni plane şi torenţiale).
Malul drept are altitudini mai reduse, cu o energie de relief mai mică. Geomorfologic,
acest mal are aspectul unor terase de 15 – 20 m şi 35 – 40 m care au o extindere mare.
Obiectivul este situat majoră ale râului Siret, amonte de confluenţa cu râul Bistriţa, iar
debitul emisarului natural Siret şi viteza de scurgere la nivelul gurii de evacuare determină o
dispersie a apei epurate în masa râului.
Altitudinea absolută a terenului este de circa 164 m.
Din punct de vedere seismic amplasamentul staţiei de epurare se încadrează conform
Normativului P 100/2006 în următorii parametri seismici:
 grad de intensitate seismică VII (MSK);
 acceleraţia terenului ag = 0,24 g.
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IV.6. Geologia

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat este situat în apropierea Faliei
Pericarpatice care se prezintă ca un complex de fracturi. Elementele sectorului reprezentat de
bazinul Siretului, analizate pe unităţile geologice, sunt:


unitatea munţilor vulcanici - Masivul Călimani alcătuit din roci vulcanice şi
drenat în principal de afluenţi ai râului Bistriţa;



unitatea cristalino-mezozoică – zona central-nordică a Carpaţilor Orientali şi
Obcina Mestecănişului şi Masivul Rarău drenate prin afluenţi ai râurilor Bistriţa şi
Bicaz;



unitatea munţilor flişului – aflată la este de unitatea cristalină este drenată prin
bazinele hidrografice a râurilor Suceava, Moldova şi Bistriţa;



Subcarpaţii Moldovei – această regiune este reprezentată printr-o serie de culmi
(Pleşu, Mărgineni, Pietricica Bacăului) şi depresiuni iar cursurile de apă care le
străbat sunt sectoarele inferioare ale râurilor Ozana, Cracău şi Tazlău;



Platforma Moldovenească – este caracterizată prin relief puternic fragmentat cu
litologie friabilă a depozitelor

predominant deltaice (prundişuri, nisipuri şi

argile). Soclul Platformei prezintă unele caracteristici deosebite de la Vest de
Siret faţă de partea estică a acestui râu. La vest de Siret soclul este mai coborât
după o linie de falie numită Falia Siretului. Fundamentul Platformei este podolic,
cristalin, cutat şi şariat apoi peneplenizat de o parte şi de alta a Siretului deşi la
vest este mai afundat.


dealurile de pe stânga Siretului – sunt reprezentate printr-un aliniament de culmi
înalte de peste 400 m, fiind constituite din depozite nisipo-argiloase cu interfluvii
de gresii calcaroase puternic fragmentate de afluenţi ai Siretului.

Din punct de vedere geologic sectorul de Culoar al văii Siretului în care se află localitatea
Hâărleşti se găseşte în partea de SV a Platformei Moldoveneşti în apropierea vecinătăţii cu
Geosinclinalul Carpaţilor Orientali. În această regiune elementele principale de structură ale
Platformei Moldoveneşti sunt soclul platformei şi cuvertura sedimentară.
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Soclul platformei este alcătuit din roci foarte vechi (formate înainte de Paleozoic), fiind
mai înalt la est de Siret şi mai coborât de-a lungul zonelor vestice ale râului.
Cuvertura sedimentară a Platformei se prezintă necutată cu straturile dispuse în
monoclin. Sedimentarea s-a făcut în trei cicluri de sedimentare Silurian inferior, Cretacic
superior şi Miocen.
Silurian inferior – Carbonifer inferior (primul ciclu) în care coloana stratigrafică are 400600 m, fiind constituită din gresii cuarţoase grosiere, gresii microconglomeratice, şisturi
argiloase negricioase şi şisturi cu graptoliţi.
Cretacic superior - Neocretacic (al doilea ciclu) când s-au depus gresii şi nisipuri
glauconitice, calcare şi marne cretoase, calcare grezoase cu briozoare şi inocerami.
La jumătatea Miocenului începe cel de-al treilea mare ciclu de sedimentare, la sfârşitul
căruia teritoriul a evoluat anaerob. În terase şi lunci au fost depuse prin transport fluviatil,
aluviuni de dimensiuni diferite (bolovănişuri, pietrişuri, prundişuri, nisipuri şi mâluri). Prin
procese eoliene o parte din materialele superficiale s-au transformat în depozite loessoide.

IV.7. Vegetaţia
Vegetația naturală din zonă cuprinde habitate naturale și antropizate, cu taxoni specifici
din zona de șes în amestec cu specii de luncă. Din punct de vedere geobotanic zona se
încadrează în zona de vegetaţie forestieră, iar valea Moldovei (albia minoră şi majoră) prezintă
o vegetaţie azonală caracteristica luncilor. Vegetația pajiștilor este în principal mezofilă,
majoritar alcătuită de păiuş (Festuca pratensis), păiuşcă (Agrostis tenuis), ovăzcior
(Arrhenatherium elatius), pieptănariţă (Cynosurus cristatus), timoftică (Phleum pratensis), coada
șoricelului (Achillea millefolium), lumânărică (Verbascum sp.) şi trifoi (Trifolium repens). Pajiștile
sunt prezente la nivelul teraselor albiei râului Siret, pe unii versanţi erodaţi şi afectaţi de
alunecări. Vegetația ierboasă cuprinde specii utilizate pentru hrănirea animalelor dar puţin
valoroase din punct de vedere furajer.
În lunca Moldovei sunt prezente zăvoaie care cuprind plop alb (Poppulus alba), răchită
(Salix fragilis) și subarboret de cătină albă (Hippophae rhamnoides). În zonele mlăștinoase sunt
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prezente specii ca papura (Typha sp.), rogozul (Carex sp.), piciorul cocoșului (Ranunculus sp.),
broscăriţă (Potamogeton sp.), mătasea broaştei (Spirogyra sp.), trestia (Phragmites communis),
lintiţa (Lemna trisulca), troscotul de baltă (Polygonum amphibium), săgeata apei (Sagittaria
sagittifolia), luminița de seară (Oenothera biennis).
Speciile de plante superioare prezente în sit sunt, în principal, de origine euroasiatică şi
europeană şi într-o proporţie mai mică de origine circumboreală.

Aspectul vegetației din aria naturală protejată ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
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Suprafețele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui și grâului pe
arii reduse < 5 ha. Câmpurile cultivate apar mozaicat, suprafețele nefiind supuse agriculturii
intensive, de tip monocultură. Suprafețele cultivate sunt separate de haturi care prezintă o
vegetație ruderală diversă alcătuită din nemțișor (Consolida regalis), bunghisorul american
(Erigeron anuus) – specie invazivă, pir (Agropyron repens), urzica (Urtica dioica), volbura
(Convolvulus arvensis), cerențel (Geum urbanum), rechie (Reseda lutea).

Aspectul vegetației din vecinătatea amplasamentului analizat
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Pe suprafaţa amplasamentului nu există vegetaţie naturală, zona fiind antropizată ca
urmare a înființării fabricii. În vecinătate, vegetația naturală este slab dezvoltată, în principalcu
specii ierbacee și terenuri agricole.

Aspectul vegetației din vecinătatea drumului de acces

IV.9. Biodiversitatea
IV.9.1. Consideraţii asupra speciilor cuprinse în Formularul standard NATURA 2000
pentru ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și evaluarea impactului
investiției
Amplasamentul proiectului analizat, propus de către S.C. ROMCHIM PROTECT S.A., este
situat în vecinătatea sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnat pe baza Directivei Păsări (Directivei
Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.
Suprafaţa sitului este de 10.329 ha.
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Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA0072
Cod
N06
N07
N12
N14
N15
N16
N23
N26

Clase de habitate
Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Alte terenuri artificiale (localități, mine,..)
Habitate de păduri (păduri în tranziție)

Pondere (%)
15,44
1,71
29,74
15,24
0,86
35,39
1,12
0,43

ROSPA 0072

Amplasamentul S.C.
ROMCHIM PROTECT S.A.

Amplasarea fabricii analizate în raport cu ROSPA 0072

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnată pentru protecţia a 46 specii de
avifaună.
Speciile de păsări (26) menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care
constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu:
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Botaurus stellaris (buhai de baltă), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias
hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb),
Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus (şoim călător), Falco
vespertinus (vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar
mic), Pernis apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic),Philomachus pugnax
(bătăuş), Platalea leucorodia (lopătar), Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Ciconia nigra
(barza neagră), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic),
Alcedo atthis (pescăraş albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic),
Mergus albellus (ferestraş mic), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lullula arborea (ciocârlie de
pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Crex crex (cristel de câmp), Ciconia ciconia
(barza albă).
Speciile de avifaună (20) cu migraţie regulată, menţionate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare),
Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci
roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic),Charadrius dubius
(prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel
roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps
grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu
picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul comun),
Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă de vară).
Studiile ulteriore, realizate pentru întocmirea Planului de managamenet al sitului, au
identificat 50 de specii de păsări menţionate la art. 4 Directivei Consiliului 2009/147/EC și
specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE. Speciilor enumerate anterior li s-au
adăugat următorii taxoni: Anser anser, Falco vespertinus, Mergus merganser și Circus cyaneus.
Alte caracteristici ale sitului
Situl include porţiuni de luncă înaltă, neinundabilă, cu vegetaţie caracteristică (şleauri de
luncă, zăvoaie de plop şi salcie, şi luncă joasă, inundabilă, soluri cu textură grosieră.
Flora este de tip Carex – Agrostis şi Rubus – Aegopodium. Dintre speciile lemnoase, cele
mai frecvente sunt: plop alb, plop negru, salcie, frasin, stejar, ulm şi plop euroamerican.
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Zonele de luncă inundabilă la debite mari reprezintă habitatul preferat al speciilor de
avifaună caracteristice zonelor umede.
Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din principalele zone de hrănire
şi odihnă pentru unele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului
carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile Dunării
(toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).
Vulnerabilitate – starea de conservare a sitului este afectată de: braconaj piscicol,
braconaj cinegetic, inundaţii, management forestier defectos, abandonarea diferitelor categorii
de deşeuri, poluarea apei, vandalism şi culturi agricole.
Managementul sitului se realizează de către AVPS Roman (Roman, Str. Eternităţii, nr. 21,
judeţul Neamţ), în baza Convenţiei de custodie încheiată în martie 2010, cu Ministerul Mediului
şi Pădurilor.
Planul de management al ROSPA0072 a fost aprobat prin O.M. 1971/14.12.2015.
Vizitele în teren au avut ca scop efectuarea de observaţii asupra tipurilor de habitate şi
ecosisteme de pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului, în vederea estimării
impactului produs de acest demers asupra speciilor care constituie obiectivele de declarare a
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu. Observaţiile privind evaluarea diversităţii biologice au
fost realizate în perioada iunie - iulie 2017.

Speciile de păsări menţionate la art. 4 Directivei Consiliului 2009/147/EC și specii enumerate în anexa
II la Directiva 92/43/CEE care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 ROSPA0072 și evaluarea sitului în ceea ce le privește
(conform formularului standard Natura 2000)

Grup

Cod

B
B

A229
A053

B

A055

B
B
B
B

A043
A255
A059
A021

Denumire științifică/denumire
populară

Alcedo athis/pescăruș albastru
Anas platyrhynchos/rață
mare
Anas querquedula/rață
cârâitoare
Anser anser/ gâscă de vară
Anthus campestris/ fâsă de câmp
Aythya ferina/ rață cu cap castaniu
Botaurus stellaris/ buhai de baltă

Tip

Populație
Mărime
min
max

Sit
UM

CRIVIP

AIBICID

AIBIC

R
W

40
20000

50
25000

P
i

C
C

Pop.
C
B

Conserv.
C
B

Izolare
C
C

Global
C
B

C

2500

3500

i

C

C

B

C

B

W
R
C
R

2000
30
800
2

3000
40
1200
3

i
p
i
p

P
P
C
C

D
D
D
C

C

C

C
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B
B
B

A087
A087
A147

B
B

A145
A146

B
B

A224
A136

B

A136

B

A196

B
B
B
B
B
B

A031
A031
A030
A082
A122
A239

B

A429

B
B

A103
A099

B

A099

B
B
B
B
B
B
B
B
B

A096
A097
A321
A320
A125
A002
A001
A338
A339

B
B
B
B
B

A246
A068
A070
A230
A023

B
B
B

A072
A072
A393

B
B
B
B

A151
A034
A005
A006

B
B
B

A161
A166
A164

Buteo buteo/ șorecar comun
Buteo buteo/ șorecar comun
Calidris ferruginea/ fungaci
roșcat
Calidris minuta/ fungaci mic
Calidris temminckii/ fungaci
pitic
Caprimulgus europaeus/ caprimulg
Charadrius
dubius/
prundăraș
gulerat mic
Charadrius dubius / prundăraș
gulerat mic
Chlidonias hybridus/chirighiță cu
obraz alb
Ciconia ciconia/barză albă
Ciconia ciconia/barză albă
Ciconia nigra/barză neagră
Circus cyaneus/erete vânăt
Crex crex/cristelul de câmp
Dendrocopos leucotos/ ciocănitoare
cu spatele alb
Dendrocopos syriacus/ ciocănitoare
de grădină
Falco peregrines/șoim călător
Falco subbuteo/șoimul
rândunelelor
Falco subbuteo/șoimul
rândunelelor
Falco tinnunculus/ vânturel roșu
Falco vespertinus/ vânturel de seară
Ficedula albicollis/ muscar gulerat
Ficedula parva/ muscar mic
Fulica atra/lișiță
Gavia arctica/ cufundar polar
Gavia stellata/ cufundar mic
Lanius collurio/ sfrâncioc roșiatic
Lanius minor/ sfrâncioc cu frunte
neagră
Lullula arborea/ ciocârlia de pădure
Mergus albellus/ ferestraș mic
Mergus merganser/ ferăstraș mare
Merops apiaster/ prigorie
Nycticorax nycticorax/ stârcul de
noapte
Pernis apivorus/ viespar
Pernis apivorus/ viespar
Phalacrocorax pygmeus/ cormorant
mic
Philomachus pugnax/ bătăuș
Platalea leucorodia/ lopătar
Podiceps cristatus/ corocodel mare
Podiceps grisegena/ corocodel cu gât
roșu
Tringa erythropus/ fluierar negru
Tringa glareola/ fluierar de mlaștină
Tringa nebularia/ fluierar cu picioare

R
W
C

2
20
50

3
25
80

p
i
i

C
C
C

D
D
D

C
C

70
100

120
180

i
i

C
C

D
D

R
R

3
6

6
10

p
p

P
C

D
D

C

35

60

i

C

D

R

34

40

p

P

C

B

C

C

R
C
C
W
R
R

30
1800
30
3
35
10

40
40
6
45
18

i
i
i
i
P
p

P
P
P
R
p
P

C
C
C
D
C
D

B
B
B

C
C
C

C
C
C

B

C

C

R

30

45

p

P

C

B

C

C

W
R

5
2

12
3

i
p

P
C

C
D

B

C

C

C

5

10

i

C

D

R
R
R
R
C
W
W
R
R

10
3
7
12
28000
30
20
35
30

15
5
10
20
35000
40
30
40
40

p
p
p
p
i
i
i
p
p

C
P
P
P
C
C
P
C
C

D
C
D
D
C
A
B
D
D

B

C

B

B
B
B

C
C
C

C
B
B

R
W
W
R
R

15
120
30
150
42

20
250
40
180
50

p
i
i
p
p

P
P
P
C
C

D
B
D
C
C

B

C

B

B
B

C
C

B
C

R
C
C

1
5
10

2
6
15

p
i
i

C
C
C

D
D
D

C
C
C
C

1000
25
50
10

1500
60
120
15

i
i
i
i

C
C
C
C

C
D
D
C

B

C

C

A

C

C

C
C
C

250
25
50

300
60
80

i
i
i

C
C
C

D
D
D
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B

A162

B
B

A142
A142

verzi
Tringa tetanus/ fluierar cu picioare
roșii
Vanellus vanellus/ nagâț
Vanellus vanellus/ nagâț

C

280

400

i

C

D

R
C

35
500

45
1000

p
i

C
C

D
D

Date privind ecologia speciilor de importanță comunitară din ROSPA 0072 Lunca
Siretului Mijlociu
1. Botaurus stellaris – Buhai de baltă
Habitatele caracteristice speciei
Specia este oaspete de vară, din martie până în octombrie, în majoritatea bălţilor din
deltă şi în interiorul ţării. Este o specie crepusculară şi nocturnă, preferă zonele umede din
regiunile de câmpie şi de deal, invadate de vegetaţie palustră, în principal de trestie.
Populaţia din Romania
Populaţia de exemplare clocitoare este estimată la circa 500 – 2000 perechi, fiind cea mai mare
din Europa, exceptând Rusia şi Ucraina.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 2 - 3 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit buhaiul de baltă este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2%, faţă de populaţia de
pe teritoriul naţional.
2. Caprimulgus europaeus – Caprimulg
Habitatele caracteristice speciei
Este o specie rară a regiunilor păduroase deschise, aride cu poieni şi rarişti. Caprimulgul
preferă pădurile de conifere cu soluri nisipoase, vegetaţia de stepă cu tufişuri sau arbori mici,
dar este prezent şi în apropierea mlaştinilor mai uscate sau lângă păduri tinere.
Populaţia din România
Specia cuibăreşte în zonele de deal cu vegetaţie în mozaic, are nevoie de păduri, pentru
cuibărit, şi de terenuri agricole cu vegetaţie, pentru hrănit. Populaţia stabilă din România cu
cele 12.000 – 15.000 de perechi cuibăritoare este una din cele mai semnificative de pe
continent, specia fiind foarte importantă la nivel continental.
Relevanţa sitului pentru specie
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În Formularul Standard Natura 2000 populaţia speciei a fost estimată la 3 - 6 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul
sitului cuibăreşte o populaţie cu densitate nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
3. Chlidonias hybridus – Chirighiţă cu obraz alb
Habitatele caracteristice speciei
Specia utilizează o varietate mare de habitate ale zonelor umede dar preferă mlaştinile
apelor curgătoare şi ochiurile de apă din zonele inundabile, în special dacă regiunile învecinate
sunt păşunate de vite sau cabaline. Cuibăreşte pe vegetaţia emergentă din apă sau pe plauri.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000 populaţia speciei a fost estimată la 34 - 40 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit chirighiţa cu obraz alb este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul
sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate.
4. Dendrocopos leucotos – Ciocănitoare cu spate alb
Habitatele caracteristice speciei
Specia preferă pădurile de foioase din regiuni colinare şi muntoase, fiind prezentă în
general în pădurile dominate de fag. În astfel de regiuni specia cuibăreşte, precum şi în pădurile
de galerie, în lungul pâraielor dominate de specii de arbori de esenţă moale.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia acestei specii a fost estimată la 10 – 18
perechi cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului cuibăreşte o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional.
5. Dendrocopos syriacus – Ciocănitoare de grădini
Habitatele caracteristice speciei
Este o specie cosmopolită, fiind prezentă în păduri, parcuri, păşuni împădurite sau
grădini. Este cea mai antropizată specie de ciocănitoare, majoritatea populaţiei cuibărind în
grădini sau în apropierea localităţilor, respectiv în habitate secundare cu puternic impact
antropic.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 30 – 45 de
perechi cuibăritoare, în toată ROSPA0072:
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mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit ciocănitoarea de grădini este o specie comună;
mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.

6. Falco peregrinus – Şoim călător
Habitatele caracteristice speciei
Această specie preferă habitatele situate pe versanţi montani şi văile râurilor, iar în
ultimul timp au fost citate deseori şi în apropierea aşezărilor umane.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 5 -12 indivizi în
pasaj, în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit şoimul călător este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
7. Falco vespertinus – Vânturel de seară
Habitatele caracteristice speciei
Este o răpitoare tipică de stepă şi silvostepă, preferă terenurile deschise cu pâlcuri de
copaci pentru cuibărit. În general, cuibăreşte în regiunea de şes, evită munţii şi pădurile închise,
rareori este prezentă la altitudini mai mari de 300 m.
Cuibăreşte colonial, de obicei în cuiburi părăsite de ciori. Se hrăneşte cu insecte şi
rozătoare mici, pe care le strânge de pe câmpii şi terenuri cultivate.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 3 - 5 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit vânturelul de seară este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
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8. Ficedula albicollis – Muscar gulerat
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte destul de frecvent în pădurile de foioase cu poieni şi subarboret, în parcuri
şi grădini cu vegetaţie densă. Cuibul şi-l construieşte exclusiv în scorburi.
Relevanţa sitului pentru specie
 în Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 7 - 10 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit muscarul gulerat este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul
sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate.
9. Ficedula parva – Muscar mic
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în pădurile de foioase sau de amestec, cu vegetaţie abundentă, umbroase, cu
subarboret des. Preferă zonele mai abrupte şi mai umede ale pădurilor, de cele mai multe ori
întâlnim această specie în apropierea pâraielor sau izvoarelor.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 12 – 20 perechi
cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul
sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
10. Pernis apivorus – Viespar
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în arborete batrâne de foioase şi conifere. Cuibul este construit exclusiv în
arbori. Se hrăneşte în păduri şi liziere. Preferă pădurile cu coronament deschis.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 1 – 2 perechi
cuibăritoare şi 5 – 6 indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică
faptul că la nivelul sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel
naţional.
11. Phalacrocorax pygmeus – Cormoran mic
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în sud-estul Europei, în colonii, în arbori din zona lacurilor şi râurilor unde
există stufărişuri întinse.
Relevanţa sitului pentru specie
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În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 10 – 15 indivizi
în pasaj, în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului
cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
12. Philomachus pugnax – Batăuş
Habitatele caracteristice speciei
Este o specie limicolă care cuibăreşte în mlaştinile şi bălţile cu vegetaţie scundă din zonele
muntoase, colinare şi de şes. Frecvent cuibăreşte şi pe pajişti umede, în apropierea lacurilor.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 1000 – 1500
indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit bătăuşul este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente
pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului,
trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate.

13. Platelea leucorodia – Lopătar
Habitatele caracteristice speciei
Specia este oaspete de vară, cuibăreşte în colonii mici în stufărişuri dese.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 25 - 60
indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul
sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
14. Tringa glareola – Fluierar de mlaştină
Habitatele caracteristice speciei
Este o specie nordică destul de comună în mlaştini cu rogoz. De obicei cuibăreşte pe
smocuri de rogoz. Un număr mare de exemplare se găseşte, în pasaj, pe malurile mlăştinoase
ale lacurilor, de obicei solitar, dar ocazional în stoluri mici.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 25 – 60 indivizi,
în pasaj, în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului
cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.

15.Ciconia nigra – Barza neagră
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Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte pe copaci înalţi, în păduri bătrâne, în apropierea zonelor mlăştinoase sau
pajiştilor nedrenate. Fiind o specie retrasă în perioada de cuibărit are nevoie de zone întinse
neantropizate care să prezinte un mozaic de habitate propice.
Populaţia din România
În România populaţia a fost estimată la 160 – 250 perechi, în anul 2004, pe baza unor
studii recente, populaţia poate fi apreciată ca fiind de 300 perechi.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia acestei specii a fost estimată la 30 – 40
de indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit barza neagră este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
16.Lanius minor – Sfrâncioc cu frunte neagră
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în regiuni deschise, cu arbori izolaţi şi tufişuri, de multe ori pe terenuri
agricole şi păşuni, unde construieşte cuibul în arbori. Uneori cuibăreşte în arborii de pe
marginea şoselelor. Preferă zonele înconjurate de vegetaţie spontană şi habitatele cu arbuşti şi
arbori tineri.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 30 – 40 de
perechi cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
17.Lanius collurio – Sfrâncioc roşiatic
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în regiuni deschise, terenuri agricole cu tufişuri cu spini (măceş, porumbar,
păducel) şi în poieni. Păşunile şi terenurile agricole mărginite de vegetaţie spontană constituie
habitatul ideal pentru sfrânciocul roşiatic.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 35 – 40 de
perechi cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
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18. Alcedo atthis – Pescăraş albastru
Habitatele caracteristice speciei
Specie larg răspândită în Europa, Asia şi nordul Africii. În regiunile temperate populează
luncile râurilor şi pâraielor cu apă curată şi curgere lentă şi lacurile a căror maluri au vegetaţie
abundentă. În timpul iernii preferă ţărmurile mai deschise, hrănindu-se în estuare şi în zonele
de prundiş.
Relevanţa sitului pentru specie
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0364, populaţia speciei este
reprezentată de 30 – 40 de perechi cuibăritoare :
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit pescăraşul albastru este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente
pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului
este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2%, faţă de populaţia de pe teritoriul
naţional.
19. Gavia arctica - Cufundar polar
Habitatele şi caracteristicile speciei
Este răspândită cu precădere în Delta Dunării dar se întâlneşte în toate bălţile
înconjurate de vegetaţie, cuibărind în stuf.
Cuibăreşte în zona de nord a Europei şi în Scoția pe lacuri dulci, bogate în peşte, rar pe
coasta mării. Sunt păsări migratoare, iernează pe lacuri şi pe mare. Vara, nota distinctivă o
constituie gâtul şi bărbia de culoare neagră şi creştetul gri închis.
Această specie, ca toate cufundătoarele este consumatoare de peşte, prinzându-şi prada sub
apă. Cufundarul polar zboară cu gâtul întins, este tăcut iarna şi în timpul zborului, iar strigătul
produs în perioada de împerechere (cel mai adesea noaptea) are tonalități triste şi rezonante.
Relevanţa sitului pentru specie
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSPA0072, populaţia speciei este
reprezentată de 30 – 40 de indivizi în pasaj, mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu
“A”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit cufundarul polar are o populaţie
semnificativă, în raport cu populaţia de pe teritoriul naţional.
20. Gavia stellata - Cufundar mic
Habitatele şi caracteristicile speciei
Cufundarul mic este o specie migratoare, acvatică, din regiunile temperate ale emisferei
nordice. Este cel mai mic şi răspândit membru al familiei cufundătorilor. Iernează de obicei pe
mare. Se hrăneşte cu peşte, însă consumă câteodată şi plante. Deseori zboară pe distanţe mari
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spre lacuri mai întinse sau pe mare pentru a pescui.
Cuibăreşte în nordul Europei (în general la 50°N), pe bălţi şi lacuri mici.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia acestei specii a fost estimată la 20 – 30
de indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit, cufundarul mic are o populaţie cu densitate comparabilă cu
populaţia de pe teritoriul naţional;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
21. Mergus albellus - Ferestraş mic
Habitatele şi caracteristicile speciei
Soseşte în timpul iernii, adesea în număr mare, venind din ţinuturile nordice ale Europei
şi Siberiei, unde cuibăreşte în scorburile arborilor din vecinătatea apelor. Se întîlneste atît în
interiorul ţării, cât şi în bălţile Dunării; în timpul îngheţului se retrage la ţărmul mării, unde
formează cârduri numeroase, în trecut au fost cazuri cînd a cuibărit la noi în bălţile Dunării.
Cuibăreşte în taigaua nordică, în păduri bătrâne şi nederanjate în scorburi de copaci,
lângă ape mici şi mijlocii stătătoare sau lin curgătoare evitând apele repezi.
Iernează pe râuri, lacuri naturale, lacuri de acumulare, ocazional în golfuri, preferă apa
dulce, dar poate fi întâlnit şi pe mare. Pescuieşte în zonele mai puţin adânci.
În România este oaspete de iarnă, cu o distribuţie relativ uniformă. Poate fi întâlnit
oriunde în ţară pe eleştee sau râuri. În număr mai mare iernează pe Dunare şi Olt.
La noi în ţară ierneaza aproximativ 1400 - 2600 de exemplare, populaţie care este în
creştere. Această populaţie este foarte importantă deoarece în majoritatea ţărilor europene
iernează efective mult mai mici, populaţia din Rusia fiind în declin puternic.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0072, situaţia populaţiei acestei specii este
notată cu „B” fiind estimată la 120 – 250 de indivizi în pasaj, pe toată suprafaţa sitului, ceea ce
semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie cu densitate comparabilă cu populaţia de
pe teritoriul naţional.
22. Anthus campestris – Fâsă de câmp
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte în regiuni deschise, aride şi nisipoase cu vegetaţie joasă, pe alocuri cu tufe şi
arbori mici, cum ar fi dunele de nisip, poieni, balastiere. Este o specie specifică stepei
continentale din Eurasia şi preferă zonele cu climat mai cald.
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Populaţia din Romania
Este estimată la 150.000 – 200.000 de perechi cuibăritoare, România găzduind cea mai
importantă populaţie din Europa.
Relevanţa sitului pentru specie
Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0364, populaţia speciei este
reprezentată de 30 – 40 de perechi cuibăritoare, mărimea populaţiei este notată cu “D”, ceea
ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit pescăraşul albastru este o specie nesemnificativă faţă
de media la nivel naţional. comună;
23. Lullula arborea – Ciocârlie de pădure
Habitatele caracteristice speciei
Populează zone deschise cu arbuşti şi arbori rari, liziere, crânguri şi dumbrăvi. Preferă
zone cu microrelief caracteristic, respectiv cu microclimat cald.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 15 – 20 de
perechi cuibăritoare în toată ROSPA0072, fiind notată cu “D”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului cuibăreşte o populaţie nesemnificativă, faţă de media la nivel naţional.
24. Nycticorax nycticorax – Stârc de noapte
Habitatele caracteristice speciei
Preferă regiunile cu mlaştini şi bălţi dar este frecvent prezent şi în apropierea apelor
încet curgatoare (râuri, canale).
Cuibăreşte în colonii mici, în arbori (salcie, arin), uneori cu alţi stârci. Se hrăneşte cu
peşti, insecte, amfibieni. În migraţie, de multe ori se hrăneşte pe terenuri agricole. Populează
zone deschise cu arbuşti şi arbori rari, liziere, crânguri şi dumbrăvi. Preferă zone cu microrelief
caracteristic, respectiv cu microclimat cald.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 42 – 50 de
perechi cuibăritoare în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit stârcul de noapte este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
25. Crex crex – Cristel de câmp
Habitatele şi caracteristicile speciei
Specie migratoare, cristelul de câmp este răspândit în Europa şi Asia centrală, iar iarna,
în Africa şi partea de sud a Asiei. Habitatele preferate pentru poposire sunt: fâneţele umede,
marginile lacurilor acoperite cu rogoz, viile cu locuri tufoase şi erboase, lanurile de cereale,
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precum şi, în unele locuri de la poalele Carpaţilor .
Timpul lor de sosire este mijlocul lunii aprilie. După ce s-au cosit fâneţele şi s-a secerat
câmpul, aceste păsări se mută în bălţi, porumbişte, trifoaie şi pe locuri copleşite de buruieni. Cei
mai mulţi pleacă în luna septembrie, dar unele exemplare singuratice mai pot fi întâlnite şi
până la sfârşitul lunii octombrie.
Cristelul de câmp se hrăneşte cu insecte şi larvele lor, melcişori, viermi, râme, crustacee
mai mici, muguri de plante acvatice şi mai rar cu seminţe.
Specia cuibăreşte pe sol, depunând în cuib 8 – 12 ouă, de la sfârşitul lunii mai, până la sfârşitul
lunii iunie.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0072, situaţia populaţiei acestei specii este
notată cu „C”, fiind estimată la 35 – 45 de perechi, pe toată suprafaţa sitului, ceea ce semnifică
faptul că la nivelul sitului cuibăreşte o populaţie care reprezintă mai puţin de 2% faţă de
populaţia de pe teritoriul naţional.
26. Ciconia ciconia – Barza albă
Habitatele caracteristice speciei
Cuibăreşte aproape în exclusivitate în zone antropizate (pe şură, case, coşuri, pomi,
ruine, sau stânci). În ultimile 4 decenii a început să-şi construiască cuibul pe stâlpii de joasă
tensiune. Supraveţuirea pe termen lung a speciei este condiţionată de menţinerea în stare cât
mai naturală a locurilor de procurare a hranei – fâneţe, păşune şi zone umede.
Populaţia din România
Conform ultimului recesământ populaţia speciei este estimată la 5.500 de perechi. În
România, datorită desecării excesive a zonelor umede, în multe părţi ale ţării populaţia acestei
specii a suferit o diminuare accentuată.
Relevanţa sitului pentru specie
În Formularul Standard Natura 2000, populaţia speciei a fost estimată la 30 - 40 de
perechi cuibăritoare, şi 1200 – 1800 de indivizi în pasaj, în toată ROSPA0072:
 mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul acestui sit barza albă este o specie comună;
 mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile
prezente pe teritoriul naţional este notată cu “B”, ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate.
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Date privind fenologia și ecologia speciilor de importanță conservativă, distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul
impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora
(specii de păsări menţionate în Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC)
Specie

Fenolologie

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Zăvoile
situate în
imediata
vecinătate a
apei
Sol, tufărișuri

1. Alcedo athis

OV

Zonele
umede,
mediul
acvatic

2. Anthus
campestris

OV

3. Botaurus
stellaris

OV

Liziere,
pajiști,
tufărișuri
Malurile
apelor în
zone cu
vegetație
deasă

4. Caprimulgus
europaeus

OV

Liziere,
pajiști,
tufărișuri

5. Chlidonias
hybridus

OV

Zone umede
cu apă dulce
bogate în
vegetație

Zone de
tărm cu sau
fără
vegetație

6. Ciconia ciconia

OV

7. Ciconia nigra

OV

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase
Pașuni

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase
Păduri
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Zone cu
vegetație
bogată din
vecinătatea
apelor
îndeosebi
păpurișuri,
Păduri,
tufărișuri

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii
PM
în cadrul
prezentului
studiu

galerii în
malurile
abrupte

aprilie mai

0

pe sol, în zone
cu vegetație
arborescentă
pe vegetație
abundentă,
zone cu apă
puțin adâncă

mai iunie

0

aprilie mai

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

1ex pe
malul râului
la o distanță
de cca 4 km
de fabrică
0

0

0

0

Nu sunt
date

0

mai - iulie

Nu sunt
date

mai -iunie

Arbori, zone
antropizate

Păduri

Pe sol, la
adăpostul
tufișurilor și a
copacilor
Apă puțin
adâncă pe
vegetație
plutitoare

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

aprilie iunie

0

0

0

0

0

0

0

aprilie -

0

0

0

0

0

0

0

0
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Specie

Fenolologie

8. Dendrocopos
leucotos

S

9. Dendrocopos
syriacus

S

10. Falco peregrinus

OV

11. Falco
vespertinus

OV

12. Ficedula
albicollis
13. Ficedula parva

OV

14. Lanius collurio

OV

15. Lanius minor

OV

OV

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

umede și
zone
mlăștinoase
Păduri de
foioase cu
lemn mort

bătrâne în
vecinătatea
apelor
Păduri de
foioase

bătrâne în
vecinătatea
apelor
Păduri de
foioase

iunie

livezile,
parcurile si
gradinile
Stepă cu
pâncuri de
pădure
stepe,
pășuni,
suprafețe
agricole cu
pâlcuri de
arbori
Păduri de
foioase
Păduri de
foioase și
amestec
Pășuni și
zone agricole
cu tufărișuri
zone agricole
deschise cu
tufișuri

livezile,
parcurile si
gradinile
Pâlcuri de
arbori

livezile,
parcurile si
gradinile
Păduri –
arbori
scorburoși
Păduri –
cuiburi vechi
de ciori

Pâlcuri de
arbori

Păduri de
foioase
Păduri de
foioase și
amestec
Pășuni și
zone agricole
cu tufărișuri
zone agricole
deschise cu
tufișuri

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii
PM
în cadrul
prezentului
studiu

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

2ex în zăvoi
de luncă de
pe malul
râului la o
distanță de
cca 4 km de
fabrică
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

aprilie mai

Nu sunt
date

aprilie mai

Nu sunt
date

mai - iulie

0

0

0

0

0

0

0

mai - iulie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

Păduri de
foioase
Păduri de
foioase și
amestec
tufărișuri

aprilie mai
aprilie mai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mai iunie

+

0

0

0

0

tufărișurile

mai iunie

+

Nu au fost
observate
exemplare
dar, la
nivelul
teraselor
există

0

0

0

0

Da, deranj
generat de
trafic, dar
în afara
ariei
naturale
protejate
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Specie

Fenolologie

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

16. Lullula arborea

OV

17. Nycticorax
nycticorax

OV

18. Pernis apivorus

OV

păduri,
liziere

păduri de
foioase

19. Phalacrocorax
pygmaeus

OV

malurile
apelor, în
arbori

20. Philomachus
pugnax

OV

zone umede,
ape dulci,
curgătoare
sau
stătăroare
zone umede,
malurile
apelor
bălti și lacuri
cu stufărișuri
și pâlcuri de
arbori

malurile
apelor

21. Platalea
leucorodia

OV/P

zone
deschise din
păduri cu
vegetație
ierboasă
abundentă
zone umede
cu vegetație

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii
PM
în cadrul
prezentului
studiu

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

habitat
favorabil
0

0

0

0

0

0

pădurile și
tufărișurile

sol cu
vegetație
ierboasă
înaltă și
tufișuri

aprilie mai

Nu sunt
date

păduri și
tufărișuri din
vecinătatea
apelor

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe
vegetație
ripariană (în
principal
trestii)
păduri de
foioase

aprilie iunie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

mai -iulie

0

0

0

0

0

0

0

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori

mai -iulie

0

0

0

0

0

0

0

mlaștini,
lacuri, pajiști
umede
păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe
vegetație
ripariană (în
principal

martie iunie

0

0

0

0

0

0

0

mai iunie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

malurile
apelor, în
zonele cu
vegetație
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Specie

Fenolologie

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

maluri de
ape cu
vegetație

22. Tringa glareola

P

23. Gavia stellata

OI

pășuni
umede cu
tufărișuri,
maluri de
ape cu
vegetație
ape

24. Gavia arctica

OI

ape

25. Mergus albellus

OI

ape

26. Crex crex

OV

zone cu
vegetație
ierboasă,
pășuni
umede

maluri cu
vegetație
maluri cu
vegetație
maluri cu
vegetație
zone cu
vegetație
ierboasă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

trestii)
nu cuibărește
în zonă

nu cuibărește
în zonă
nu cuibărește
în zonă
nu cuibărește
în zonă
zone cu
vegetație
ierboasă

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii
PM
în cadrul
prezentului
studiu

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

-

+

0

0

0

0

0

0

-

Nu sunt
date
Nu sunt
date
Nu sunt
date
Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

mai -iunie

*Notă : datele privind observațiile din PM au fost obținute prin studierea documentului ”Raport final – Activitatea A1- Studiu de inventariere, evaluare a stării
de conservare, a ameninţărilor şi stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru speciile de păsări” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale
protejate.

CONCLUZIE :
Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al
sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că
proiectul propus de S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției
în ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu următorul impact :
 impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 24 specii de păsări (conform tabelului anterior) ;
 impact nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de trafic asupra unui număr de 2 specii de păsări de interes
conservativ – impactul se va manifesta pe suprafețe situate în afara ariei naturale protejate ;
S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.
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pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări
de interes conservativ în perioada realizării observațiilor în teren ;
proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 26
de specii de interes conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii ;
emisiile rezultate de pe amplasamentul fabricii nu determină modificări ale calității factorilor de mediu care să aibă
efect asupra speciilor de importanță comunitară pentru care a fost declarată ROSPA0072.
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Date privind fenologia și ecologia speciilor de importanță conservativă, distribuția acestora în zona amplasamentului și
evaluarea impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora
(specii de păsări cu migraţie regulată menţionate în Anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC)
Specie

Fenolologie

Habitatul
utilizat pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

1.
Anas
platyrhynchos
Raţă mare

OV

zone umede,
din medul
acvatic

malurile
râurilor,
pe luciul
apei

2.
Anas
querquedula
Raţă cârâitoare

OV

zone umede,
din mediul
acvatic

malurile
râurilor,
pe luciul
apei

3.
Aythya
ferina
Raţă cu cap
castaniu

OV

zone umede
cu multă
vegetație, din
medul acvatic

4.
Buteo
buteo
Şorecar comun

MP

pășiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor
malurile
apelor

malurile
cu
vegetație
bogată ale
apelor, pe
luciul apei
arborete

5.
Calidris
ferruginea
Fugaci roşcat
6. Calidris

P

P

malurile

maluri
apelor cu
vegetație
maluri

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii în
PM
cadrul
prezentului
studiu

zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în
vecinătatea
apelor, pe sol
zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în
vecinătatea
apelor, pe sol
zone cu
vegetației
densă în
vecinătatea
apelor, pe sol

martie aprilie

+

aprilie mai

Tipul impactului estimat
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072
0

0

0

0

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

aprilie iunie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

păduri

martie iunie

+

1 ex

0

0

0

0

0

nu cuibărește
în zonă

-

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

nu cuibărește

-

Nu sunt

0

0

0

0

0

0
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Specie

Fenolologie

minuta
Fugaci mic
7.
Calidris
temminckii
Fugaci pitic
8.
Chradius
dubius
Prundăraș
gulerat mic
9.
Falco
subbuteo
Şoimul
rândunelelor

Habitatul
utilizat pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

apelor

apelor cu
vegetație
maluri
apelor cu
vegetație
maluri
apelor cu
vegetație

P

malurile
apelor

OV

Zone
mlăștinoase

OV

păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor
păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor
zone umede,
mediul acvatic

10. Falco
tinnunculus
Vânturel roşu

OV/S

11. Fulica atra
Lişiţă

OV/S

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

în zonă

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii în
PM
cadrul
prezentului
studiu

Tipul impactului estimat
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

date

nu cuibărește
în zonă

-

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

aprilie iunie

+

0

0

0

0

0

0

păduri,
pâlcuri de
arbori

pe sol, zone
cu vegetație
pe malurile
apelor
păduri,
pâlcuri de
arbori

iunie –
iulie

0

0

0

0

0

0

0

păduri,
pâlcuri de
arbori

păduri,
pâlcuri de
arbori

aprilie mai

0

0

0

0

0

0

0

malurile
apelor, în
zone cu
vegetație

zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă
maluri
abrupte,
galerii

martie aprilie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

aprilie mai

0

0

0

0

0

0

zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă

martie mai

Nu sunt
date

1ex pe malul
râului la o
distanță de
cca 4 km de
fabrică
0

0

0

0

0

0

12. Merops
apiaster
Pigorie

OV

pășuni, zone
agricole

tufărișuri,
liziere

13. Podiceps
cristatus
Corcodel mare

OV

zone umede,
mediul acvatic

zone
umede,
mediul
acvatic
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Specie

Fenolologie

Habitatul
utilizat pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

14. Podiceps
grisegena
Corcodel cu gât
roşu

OV/S

zone umede
cu vegetație
palustră,
mediul acvatic

15. Tringa
erythropus
Fluierar negru

P

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

16. Tringa
nebularia
Fluierar cu
picioare verzi

P

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

17. Tringa
totanus
Fluierar cu
picioare roşii

OV

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

18. Vanellus
vanellus
Nagâţ

OV/S

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

19. Mergus
merganser
Ferestraş mare
20. Anser

OI

zone umede,
mediul acvatic

zone
umede cu
vegetație
palustră,
mediul
acvatic
zone
umede cu
vegetație
ripariană,
malul
apelor
zone
umede cu
vegetație
ripariană,
malul
apelor
zone
umede cu
vegetație
ripariană,
malul
apelor
zone
umede cu
vegetație
ripariană,
malul
apelor
malurile
apelor

OV

zone umede:

malul

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii în
PM
cadrul
prezentului
studiu

zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă

aprilie iunie

Nu sunt
date

nu cuibărește
în zonă

-

nu cuibărește
în zonă

pajiști
umede,
mlaștini și
fânețe
mlăștinoase,
pe sol
habitate
deschise cu
vegetație
mică, pe sol

Tipul impactului estimat
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

aprilie iunie

0

0

0

0

0

0

0

martie iulie

0

0

0

0

0

0

0

nu cuibărește
în zonă

-

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

malul apelor

martie -

Nu sunt

0

0

0

0

0

0
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Specie

Fenolologie

anser
21 Gâscă de
vară

Habitatul
utilizat pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

mlastini,
lacuri, dar și
terenuri
agricole,
pajisti

apelor cu
vegetație
deasă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

cu vegetație
deasă

mai

Prezența în zona
amplasamentului
Observații
Observatii în
PM
cadrul
prezentului
studiu

Tipul impactului estimat
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

date

*Notă : datele privind observațiile din PM au fost obținute prin studierea documentului ”Raport final – Activitatea A1- Studiu de inventariere, evaluare a stării
de conservare, a ameninţărilor şi stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru speciile de păsări” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale
protejate.

CONCLUZIE :
Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de
management al sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se
poate afirma că proiectul propus de S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac
obiectul protecției în ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu următorul impact :
 impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de 21 specii de păsări (conform tabelului anterior) ;
 amplasament, transportul agregatelor excavate) asupra unui număr de 6 specii de păsări de interes conservativ ;
 pe suprafața amplasamentului și în vecinătatea acestuia nu au fost observate cuiburi sau zone de cuibărire ale speciilor
de păsări de interes conservativ în perioada realizării observațiilor în teren ;
 proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 21
de specii de interes conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii emisiile rezultate de
pe amplasamentul fabricii nu determină modificări ale calității factorilor de mediu care să aibă efect asupra speciilor
de importanță comunitară pentru care a fost declarată ROSPA0072.
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Amplasamentul proiectului în raport cu zonele importante pentru speciile de păsări
de interes conservativ, observate în ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (conform Planului de
management al sitului)
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Proiectul propus de S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. nu este amplasat în vecinătatea
zonelor importante pentru speciile de păsări așa cum sunt ele delimitate în Planul de
management al ROSPA0072Lunca Siretului Mijlociu.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITĂȚII:


toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile
de avizare nominalizate în Certificatul de Urbanism;



vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces;



deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de acces balastat se facă cu viteza de
maxim 30 km/h;



nu se vor realiza depozite de materiale/deșeuri pe suprafețe situate în afara
amplasamentului analizat;



asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;



este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu
pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;



efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în
prevederile legale;



administratorul S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. va instrui angajaţii şi va urmări
gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în
domeniu;



desfășurarea planifică a activităților de întreținere și, eventual, reparații;



controlul periodic al etanșietății utilajelor și echipamentelor;



achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ, în principal lemn cu
umiditate cât mai redusă;
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dotarea cu sistem de aspiraţie a pulberilor antrenate la alimentarea instalaţiilor cu
material pulverulent şi colectarea acestora în saci de unde se reintroduc în procesul
de producţie;



toate echipamentele de depozitare materii prime/produse finite, echipamentele
instalaţiilor de obţinere a soluţiilor ignifuge și îngrășămintelor chimice vor fi închise
etanş;



se vor stropi cu apa depozitele de agregate naturale (nisip), în scopul evitării
antrenării prafului în zonele învecinate și in perioadele cu vânt se vor acoperi cu
prelată;

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale


Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;



Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare;



intervenția rapidă în cazul depistării pierderilor necontrolate de noxe în atmosferă
cu personal calificat și proceduri coperaționale corespunzătoare.



Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de
mediu din judeţul Neamţ (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru
Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia
speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B
(specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată
de Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât
în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:


orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;



perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
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deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;



deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:


uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;



deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;



culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;



perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de
creştere şi de migraţie;



deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;



comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în
stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor
de identificat.

Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 6 sunt acceptate la vânătoare, în afara
perioadelor de reproducere şi creştere a puilor şi pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele
de cuibărit.
Pentru a reduce impactul asupra speciilor din flora şi fauna spontană nu vor fi distruse
prin (ardere, tăiere sau impurificare cu deşeuri) suprafeţele învecinate acoperite cu vegetaţie
natură arbustivă.
Pentru menţinerea habitatelor naturale din zonă şi conservarea specilor de floră şi fauna
care constituie obiective de conservare ale ROSPA0072Lunca Siretului Mijlociu, pe baza
evaluării impactului potenţial din prezentul studiu sunt propuse următoarele măsuri:


respectarea limitelor propuse pentru realizarea proiectului;



respectarea căilor de acces şi interzicerea garării mijloacelor de transport pe
suprafeţe din vecinătatea proiectului în scopul protejării vegetaţiei naturale,
evitării tasării solului şi poluărilor accidentale;
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se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din implementarea proiectului pe
suprafeţe din vecinătate pentru a evita poluarea ecosistemelor terestre;



respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu
prezentate în capitolele anterioare;



respectarea măsurilor propuse în planul de management al sitului.

IV.10. Peisajul
Peisajul de pe malul drept al Siretului din vecinătatea amplasamentului staţiei de
epurare este antropizat fiind generat de cultivarea terenurilor din apropierea satului Filipești.
De asemenea, o contribuţie importantă la aspectul luncii mijlocii a râului Siret o au frecventele
inundaţii şi colmatări ale meandrelor. Menţinerea culturilor agricole în lunca inundabilă este
condiţionată de lucrările de menţinere şi corectare a cursului râului prin extragerea de aluviuni.
IV.7.2. Impactul proiectului asupra peisajului zonei
Nr. Crt.

Impact potenţial

Măsuri de prevenire/diminuare

Categorie impact

1.

Modificarea peisajului la scară locală prin
modificarea morfologiei terenului

Investiției nu va determina
schimbări ale morfologie terenului.

NEUTRU

2.

Modificarea peisajului la scară locală prin
modificarea raportului dintre peisajul
natural şi cel antropizat

NU se va modifica

NEGATIV
NESEMNIFICATIV

3.

Modificarea raportului dintre categoriile
Se modifică categoriile de folosinţă
de folosinţă a terenului şi implicit a valorii
a terenurilor
estetice a peisajului

NEGATIV
NESEMNIFICATIV

În perioada de funcţionare nu va exista impact asupra piesajului.
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IV.7.3. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra peisajului zonei

Următoarele măsuri ce trebuie luate:


deşeurile generate vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform
legislaţiei în vigoare.

IV.11. Mediul social şi economic

IV.11.1. Caracterizarea mediului social şi economic
Profilul economic al localităţii Filipești este predominant agricol cu rezultate bune în
condiţii climaterice normale.
Resursele naturale regenerabile sunt reprezentate de terenul agricol, corpurile de apă
supraterane (râul Siret), balast, flora spontană, fauna cu valoare cinegetică (vulpi, bursuci, porci
mistreţi, căprioare).

IV.11.2. Impactul prognozat

Implementarea proiectului va determina creşterea nivelului de viaţă în zonă prin:


crearea de noi locuri de muncă.



contribuie la dezvoltarea producătorilor locali şi încurajarea activităţii legate de
cultivarea terenurilor;



contribuie la dezvoltarea economică a localităţii, cu impact asupra populaţiei;



promovarea unor metode de producţie prietenoase mediului.

IV.11.3. Măsuri de reducere a impactului
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Nu se pune problema unor măsuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane,
deoarece amplasamentul va fi situat în extravilanul comunei Filipești. Din punct de vedere
economic, unitatea va asigura locuri de muncă pentru populaţia din zonă.

IV.12. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural

Proiectul propus nu va influenţa condiţiile culturale, etnice sau de patrimoniu din zonă.
EVALUAREA SUMATIVĂ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Evaluarea impactului asupra mediului
Cuantificarea impactului s-a realizat prin Metoda MERI (Matricea Rapidă de Evaluare a
Impactului). Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI) se bazează pe o definiţie standard
a criteriilor importante de evaluare, precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori qvasicantitative pentru fiecare dintre aceste criterii, (reprezentate printr-o notă concretă, independentă).
Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului este evaluat faţă de componentele de
mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, folosind criteriile definite, asigurându-se
astfel o măsurare a impactului potenţial pentru componentele mediului.
Criteriile importante de evaluare se încadrează în două grupe:
-

criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obţinut;

-

criterii care, în mod individual, nu pot să schimbe scorul obţinut.

Valoarea atribuită fiecăreia din aceste grupe de criterii se determină prin folosirea unor formule
simple. Formulele permit determinarea notelor pentru componentele individuale pe o bază definită.
Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecarui criteriu din grupa (A).
Folosirea înmulţirii pentru grupa (A) este importantă pentru că ea asigura exprimarea ponderii
fiecărei note, în timp ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice pentru condiţii
diferite.
Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate între ele pentru a
da o sumă unică. Aceasta dă siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa scorul general, dar
şi că importanţa colectivă a tuturor valorilor din grupa (B) este avută în vedere în totalitate. Suma
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notelor din grupa (B) se înmulţeşte apoi cu valoarea rezultată din înmulţirea notelor din grupa (A),
asigurându-se astfel un scor final de evaluare (ES).
În forma sa actuală procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimată astfel:
(a1) x (a2) = aT ;
(b1) + (b2) + (b3) = bT
(aT) x (bT) = ES
unde:
-

(a1), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);

-

(b1), (b2), (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);

-

aT este rezultatul înmulţirii tuturor notelor (A);

-

bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);

-

ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Criterii și trepte de evaluare – Metoda MERI
Criteriul
A1 – importanța
modificării mediului

A2 – magnitudinea
modificării mediului

B1 – Permanență

B2 - reversibilitate

B3 - Cumulativitate

Scala
4
3
2
1
0
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Descrierea
Importanța componentei naționale/internaționale de mediu
Important pentru interesele regionale/naționale
Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei
locale
Important numai pentru condiția loxală
Fără importanță
BENEFICIU MAJOR IMPORTANT
ÎMBUNĂTĂȚIREA SEMNIFICATIVĂ A STĂRII ACTUALE
îmbunătățirea stării actuale
Neschimbarea stării actuale
Schimbarea negativă a stării actuale
Dezavantaje sau schimbări negative semnificative
Dezavantaje sau schimbări negative majore
Fără schimbări
Temporar
Permanent
Fără schimbări
Reversibil
Ireversibil
Fără schimbărie
Ne-cumulativ/unic
Cumulativ sinergic
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Conversia scorurilor în categorii de impact

Scorul de mediu (ES)

Categorii

Descrierea categoriei

+ 72 ÷ +108

+E

Schimbări/impact pozitiv major

+ 36 ÷ +71

+D

Schimbări/impact pozitiv semnificativ

+ 19 ÷ +35

+C

Schimbări/impact pozitiv moderat

+ 10 ÷ +18

+B

Schimbări/impact pozitiv

+ 1 ÷ +9

+A

Schimbări/impact ușor pozitiv

0

N

Lipsa schimbărilor/Status quo/nu se aplică

- 1 ÷ -9

-A

Schimbări/impact ușor negativ – nesemnificativ – nu
necesită măsuri specifice de reducere

- 10 ÷ -18

-B

Schimbări/impact negativ – necesită măsuri de
reducere generale și specifice

- 19 ÷ -35

-C

Schimbări/impact negativ moderat – necesită măsuri
de reducere specifice

- 36 ÷ -71

-D

Schimbări/impact - negativ semnificativ – necesită
măsuri compensatorii

- 72 ÷ -108

-E

Schimbări/impact negativ major – necesită măsuri
compensatorii
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MATRICEA MERI – CALCULATĂ PENTRU AMPLASAMENTUL ANALIZAT

Factorul de
mediu/componenta
a factorului de
mediu
Topografie,
geologie, soluri

Soluri

Resurse de apă
Calitatea aerului și
climat

Impact

Semnificația impactului

Categoria înainte de
aplicarea măsurilor de
reducere
ES
Cat
-6
-A

Impact după aplicare măsuri de
reducere /eliminare a impactului

Categoria după
aplicarea măsurilor de
reducere
ES
Cat
0
N

Perturbarea solului

A1
1

A2
-1

B1
2

B2
2

B3
2

Eroziunea solului

0

0

1

1

1

0

N

Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

Compactarea solului

0

0

1

1

1

0

N

Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

Pierderea de terenuri
agricole

0

0

1

1

1

0

N

Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

Poluarea cu
pulberi/sedimente
Poluarea solului cu
poluanți antrenați de
apele pluviale

1

-1

2

2

2

-6

-A

Sisteme de reținere a pulberilor

0

N

1

-1

2

2

2

-6

-A

0

N

Poluarea solului cu
diverse deșeuri
Schimbarea stării
ecologice a emisarului
Emisii din procesele
tehnologice

1

-1

2

2

2

-6

-A

Respectarea
traseelor
de
transport și a spațiilor de
depozitare.
Înlăturarea operativă a poluărilor
accidentale.
Plan de management al deșeurilor

0

N

1

-1

2

2

1

0

N

Nu se aplică

0

N

1

-1

2

2

2

-6

-A

0

N

Praf și particule în timpul
construcției
Emisii de gaze de ardere

0

0

1

1

1

0

N

0

N

1

-1

2

2

2

-6

-A

Asigurarea etanșeității instalațiilor
Respectarea
proceselor
tehnologice
Menținerea halor închise
Funcționarea corespunzătoare a
dispozitivelor de filtrare
Nu vor exista schimbări față de
situația actuală
Sisteme de dispersie – coș
centrală, combustibil cu emisii

0

N

Local
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Resurse vizuale
peisaj
Zgomot

Transport

Scocio-economic

Utilizarea terenului
și zonare

Resurse naturale

Emisii de gaze cu efect de
seră

0

0

1

1

1

0

N

Emisii de pulberi din
manipularea materiei
prime și materialelor
Modificări vizuale ale
peisajului

2

-1

2

2

2

-12

-B

1

-1

3

3

2

-8

-A

Zgomot în perioada de
montaj

1

-1

2

2

2

-6

-A

Zgomot în perioada de
operare resimțit de
receptori ocazional
Deteriorarea covorului
asfaltic și a drumurilor în
general
Îmbunătățirea/extinderea
rețelei de transport
Venituri la bugetul local
Venituri la bugetul
deținătorilor de terenuri
Cheltuieli pe bunuri și
servicii
Forță de muncă pe
termen scurt și lung

1

0

2

1

1

0

N

1

-1

2

1

1

-4

-A

0

0

1

1

1

0

N

2
2

+3
+3

3
3

3
3

2
2

+40
+40

+D
+D

2

+1

3

3

2

16

+B

2

+1

+2

1

1

+16

+B

Restricții pentru zone
rezidențiale
Schimbări în caracterul
comunității și a
tendințelor în utilizarea
terenului
Utilizarea de resurse
naturale în cantități
relativ mari

1

-1

3

3

2

-8

-A

0

0

1

1

1

0

N

1

-1

2

2

2

-6

-A

reduse. Lemne cu umiditate
scăzută
Nu vor exista schimbări față de
situația actuală
De pe amplasament nu sunt
emisii cu efect de seră
Sisteme de reținere a pulberilor.

0

N

0

N

Zona nu are capital peisagistic
important, sunt amenajate spații
verzi
Temporar – în perioada de montaj
a instalație de îngrășăminte
granulare
Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

0

N

0

N

Stabilire traseu, respectare norme
transport,
utilizare
drumuri
existente
Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

0

N

0
0

N
N

Servicii oferite de comunitate

0

N

Locuri de muncă temporare în
perioada de construire.
Locuri de muncă permanente în
perioada de funcționare.
Restricții în jurul amplasamentului

0

N

-8

-A

Nu vor exista schimbări față de
situația actuală

0

N

Autorizație de gospodărire a
apelor pentru prelevare apă foraj

0

N
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Rezumatul scorurilor matricei MERI înainte de implementarea măsurilor de reducere a impactului
Categoria

-E

-D

-C

-B

Topografie, geologie,

-A

N

+A

+B

+C

+D

+E

4

soluri
Soluri

3

Resurse de apă

1

Calitatea aerului și

3

2

climat
Resurse vizuale peisaj

1

Zgomot

1

1

Transport

1

1

Scocio-economic

2

Utilizarea terenului și

1

1

1

1

15

7

2

zonare
Resurse naturale
SCOR FINAL

0

0

0

0

0

2

0

3

Scorul final de mediu înaintea implementării măsurilor de reducere este -5 rezultă categoria de impact
general A : Schimbări/impact ușor – nesemnificativ.

Rezumatul scorurilor matricei MERI după implementarea măsurilor de reducere a impactului
Categoria
Topografie, geologie,
soluri
Soluri
Resurse de apă
Calitatea aerului și
climat
Resurse vizuale peisaj
Zgomot
Transport
Scocio-economic
Utilizarea terenului și
zonare
Resurse naturale
SCOR FINAL

-E

-D

-C

-B

-A

N
4

+A

+B

+C

+D

+E

3
1
5
1
2
2
2

0

0

0

0

1

1

1
2

19

0

2

2

0

2

0

Scorul final de mediu înaintea implementării măsurilor de reducere este +21 rezultă categoria de impact
general +B : Schimbări/impact pozitiv.
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V. IMPACTUL CUMULATIV, REZIDUAL ŞI TRANSFRONTALIER

V.1. Impactul cumulativ
În zona propusă pentru implementrea proiectului nu există activități sau proiecte
împreună cu fabrica propusă să aibă impact cumulat.

V.2. Impactul rezidual
În etapa de funcţionare impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ
nesemnificativ, fiind datorat în special emisiilor fugitive și din surse mobile din procesul
tehnologic.
Nu există impact cumulativ al activităților de fabricare a substanțelor ignifuge și
îngrășămintelor chimice în fază fluidă deaorece sunt utilizate aceleași instalații.
Impactil cumulat se poate manifesta doar între cazul fabricării simultane a substanțelor
ignifuge și a îngrășămintelor granulare – activități care se desfășoară în instalații diferite.
Având în vedere dotările instalațiilor menționate în capitolele anterioare impactul
cumulat al celor două activități este nesemnificativ.

V.3. Evaluarea efectelor potenţiale transfrontaliere

Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind

evaluarea impactului asupra

mediului în context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea
nr. 22/2001.
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VI. ANALIZA ALTERNATIVELOR

A. Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului prezintă următoarele:
avantaje:
 asigură o probabilitate redusă de poluare a solului şi/sau a apelor subterane.
dezavantaje:
 valoarea economică a utilizării instalațiilor este redusă;
 nu sunt create – direct şi indirect - noi locuri de muncă pentru localnici;
B. Alternativa 1 – Implementarea proiectului în forma analizată, prezintă următoarele:
avantaje:
 permite crearea de noi locuri de muncă;
 permite valorificarea superioară a instalațiilor din fabrică;
dezavantaje:
 creșterea intensității traficului;
 impactul asupra mediului al acestei alternative a fost prezentat în capitolele
anterioare;
C. Alternativa 2 – Implementarea proiectului prin construirea unei noi hale pentru montarea
instalațiilor de fabricare a îngrășămintelor foliare, prezintă următoarele:
avantaje:
 permite crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada construcției cât și în
perioada de funcționare;
 permite produția simultană și în cantități mai mari atât a vopselelor ignifuge cât și a
celorlate produse lichide: îngrășăminte foliare, biostmulatori, agenți de degivrare și
agent termic;
dezavantaje:
 creșterea intensității traficului;
 cumularea efectului fabricării voselelor cu cel al celorlate produse lichide:
îngrășăminte foliare, biostmulatori, agenți de degivrare și agent termic;
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 achiziționarea și utilizarea unei noi suprafețe de teren în vecinătatea ROSPA0072;
 creșterea suprafeței de teren construit în zonă;
 cantități mai mari de substanțe periculoase manipulate în în zona amplasamentului;
 creșterea emisiilor de pulberi.

Spre avizare a fost propusă ALTERNATIVA I - utilizarea acelorași instalații și pentru
obținerea altor produse lichide și montarea unei noi instalații pentru producerea
îngrășămintelor granulare de tip NPK. Această variantă are un impact mai redus decât
varianta II care propune utilizarea unor noi suprafețe de teren și permite o valorificare mai
eficientă a instalațiilor existente și crearea de noi locuri de muncă față de varianta 0.
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V. MONITORIZAREA

În cadrul fabricii se vor urmări înregistrările pentru:


toate intrările (materii prime și material) și ieșirile (produse finite);



electricitate: cu ajutorul contorului electric;



apa potabila: cu ajutorul contorului de apa;

Regulat, se va face controlul etanşeităţii sistemelor de alimentare cu apă şi transport şi
depozitare a apelor uzate, pentru a se observa orice potenţiale semne de coroziune sau de
scurgere şi pentru a găsi orice alta potenţială defecţiune, care trebuie remediată.
Se va verificat, periodic, etanșeitatea instalației de fabricare a produselor lichide în
evitării poluărilor.
Regulat se vor face verificări ale dotărilor pentru reținerea pulberilor și a centralei
termice pentru a evita creșterea emisiilor atmosferice.

DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor va ţinută lunar conform HG. 856/2002 şi va conţine următoarele
informaţii:tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; data
evacuării deşeului din instalaţie; modul de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată
către transportator; date privind expediţiile respinse; date privind orice amestecare a
deşeurilor; minimalizarea cantităţii de deşeuri – prin întocmirea procedurii de gestionare
deşeuri interne şi colectare selectivă a acestora.
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FACTORUL DE MEDIU AER

Pentru zgomot si vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în
exteriorul cladirilor, precum si condițiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limitele admisibile ale
nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului înconstrucții civile si
social – culturale admisibile si parametrii de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sanatații nr.
119/2014.
Monitorizarea emisiilor la coșul de evacuare a gazelor arse din central termică pentru
parametric menționați mai jos.

oxizi de sulf

Tip de
monitorizare
anual

oxizi de azot

anual

conform standardelor în vigoare

TSP (Particule în suspensie totale)

anual

conform standardelor în vigoare

monoxid de carbon

anual

conform standardelor în vigoare

Indicator de calitate

Metodă de analiză
conform standardelor în vigoare

FACTORUL DE MEDIU APĂ

Se va monitoriza apa captată prin intermediul apometrului și apa evacuată prin analize
efectuate la punctul de brașament în rețeaua de canalizare fiind urmăriți indicatorii conform
tabelului de mai jos pentru asigurarea încadrării în NTPA 002.
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Indicator de calitate

Tip de monitorizare

Metodă de analiză
SR ISO 10523/1997 1

Materii totale in suspensie

semestrial
semestrial

Detergenti sintetici

semestrial

STAS 7587-66

Consum biochimic de oxygen la 5 zile
CBO5

semestrial

SR EN 1899-1: 2003

Consum chimic de oxigen metoda cu
dicromat de potasiu (CCO_Cr-)

semestrial

SR ISO6060-96

Amoniu

semestrial

SR ISO 7150-1/2001

Substante extractibile cu solvent
organici

semestrial

STAS 8900/2-71, SR ISO 6777-96

Sulfuri si hidrogen sulfurat

semestrial

STAS 7510-66 si SR ISO 10530-97

Azotati

semestrial

STAS 8900/1-71, SR ISO 7890/1-98

Azotiti

semestrial

STAS 8900/2-71, SR ISO 6777-96

pH

STAS 6953/81

FACTORUL DE MEDIU SOL

Ordinului nr. MAPPM nr. 756/1997 privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării
mediului cu completările și modificările ulterioare: pH, sulfați, cupru, zinc, mangan, molibden, azotați. Se
vor realiza sondaje, în vecinătatea halelor și a căilor de acces. Frecvența monitorizării: anual.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

158

Raport privind impactul asupra mediului
Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

PLAN DE MONITORIZARE
Factori de
mediu
Aer
Apă de
suprafaţă

Indicatori

SOX, NOX, TSP, CO;

Nu există emisii în apă

Frecvenţa

Modalitatea de
raportare

Metode

Anual

Metode de analiză recunoscute de
Organizaţia Naţională şi Internaţională
de Standardizare, norme europene sau
alte metode echivalente

Anual

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

pH
Materii totale in suspensie
Detergenti sintetici
Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5
Apa uzată
menajeră

Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de
potasiu (CCO_Cr-)

semestrial

Amoniu

analize efectuate de personal calificat,
cu echipamente de prelevare şi analiză
adecvate, descrise în standardele de
prelevare şi analiză specifice;

Semestrial

Substante extractibile cu solvent organici
Sulfuri si hidrogen sulfurat
Azotati
Azotiti
Sol

pH, sulfați, cupru, zinc, mangan, molibden, azotați

Deşeuri

codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea
produsă; data evacuării deşeului din instalaţie; modul
de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată
către transportator; date privind expediţiile respinse;
date privind orice amestecare a deşeurilor;
minimalizarea cantităţii de deşeuri – prin întocmirea
procedurii de gestionare deşeuri interne şi colectare
selectivă a acestora.
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anual

permanent

analize efectuate de personal calificat,
cu echipamente de prelevare şi analiză
adecvate, descrise în standardele de
prelevare şi analiză specifice;

Evidenţă

anual

La solicitarea APM Bacău –
situaţia gestiunii deşeurilor
Anual – situaţia gestionării
deşeurilor – chestionar
statistic anual
Anual – situaţia cantităţii
ambalajelor gestionate anual
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VI. SITUAŢII DE RISC
Construcţia are următoarele caracteristici:
 categoria de importanţă „C” – construcţie de importanţă normală, a fost
stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a
construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare.
 clasa de importanţă III.
Conform STAS 11100/1–93 corelat cu normativ P100/1/2013 amplasamentul se
caracterizează prin:
Perioada de control (colţ) (P100-1/2013):

Tc = 0,7 sec;

Acceleraţia gravitaţională (P100-1/2013):

ag = 0,35·g;

Din punct de vedere al comportării la seisme, construcția a fost asigurată pentru clasa
corespunzătoare zonei. Ca urmare se considera ca exista un risc minim ca in caz de seism sa se
producă un accident ecologic.
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Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani (20%
probabilitate de depăşire în 50 de ani)

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ),
TC a spectrului de răspuns
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Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt interne şi externe.
Riscuri interne
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si care pot apărea în timpul şi/sau
ulterior fazei de implementare:
 riscuri tehnice:
- executarea necorespunzătoare unor lucrări de montaj instalațiilor;
- nerespectarea graficului de execuție;
- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/subcontractanți.
 riscuri de mediu:
- poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrărilor de montaj;
 riscuri financiare:
- valoare subdimensionata a lucrărilor de execuție si/sau apariția unor cheltuieli
- neprevăzute;
- lipsa capacitații financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;
 riscuri instituționale:
- organizarea deficitara a fluxului informațional partenerii implicaţi în
implementarea proiectului;
Riscuri externe
Riscurile externe sunt determinate mediul socio-economic şi cel politic, precum şi de
condițiile de mediu, având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus:


riscuri tehnice:
- deteriorarea noii infrastructurii cauzata de o întreținere şi/sau exploatare
necorespunzătoare;



riscuri de mediu:
- deteriorarea obiectului de investiție cauzată de calamitați;



riscuri financiare:
- creșterea inflației şi/sau deprecierea monedei naționale;
- creșterea preţurilor la materiile prime şi energie;
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- creșterea costurilor forței de muncă.


riscuri instituționale:
- întreruperea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea şi întreținerea
corespunzătoare a investiției;



riscuri legale:
- potențiale modificări ale caracteristicilor tehnice şi standardelor de calitate.
Pentru evaluarea riscului pot fi aplicate trei categorii de metode:
-

metode fundamentale;

-

metode comparative;

-

metode bazate pe diagrame logice.

Managementul riscului cuprinde următoarele domenii:
-

dezastre naturale (inundaţii, avalanşe, cutremure, activitate vulcanică, etc.);

-

impacturi pe termen lung sau permanente (emisii industriale sau municipale etc.);

-

dezastre antropice (deversări accidentale);

-

dezastre tip NATECH (dezastre naturale care declanşează accidente tehnologice).

Pentru evaluarea riscului în cazul obiectivului analizat prin prezentul studiu se va folosi
analiza „What if?” – metodă încadrată în categoria celor fundamentale. Această metodă
evaluează riscul pe baza amplasării, caracteristicilor investiţiei şi estimarea frecvenţei în baza
unor date statistice.
Având în vedere natura activităţilor şi amplitudinea acestora pe suprafaţa
amplasamentului fabricii riscurile care pot să apară se încadrează în categoria „incidentelor sau
accidentelor tehnologice”. Aceste situaţii se concretizează în practică prin emisia necontrolată
în mediu a unor substanţe ca urmare a unor accidente locale sau funcţionarea
necorespunzătoare a instalaţiilor de reținere a pulberilor.
Riscul se poate calcula prin înmulţirea celor doi factori (probabilitate, gravitate), pentru
a obţine o cifră comparativă, care permite efectuarea unor comparaţii între diferite riscuri. Cu
cât rezultatul este mai mare, cu atât mai mare va fi prioritatea care va trebui acordată în
controlarea riscului.
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Pentru identificarea riscurilor existente pe amplasament şi care derivă din activităţile
desfăşurate au fost elaborate diagrame arbore, având în vedere relaţia sursă – cale receptor pentru diverse situaţii.
În scopul cuantificării riscului se foloseşte o scară graduală de apreciere a gravităţii şi a
probabilităţii de apariţie a riscului, scară prezentată în tabelul de mai jos.

PROBABILITATE

VALORI CUANTIFICATE

GRAVITATE

Mare

3

Majoră

Medie

2

Medie

Redusă

1

Mică
Risc
de
îmbolnăviri
umane
DA

DA

Fisurarea unui
rezervor/rupere
accidentală
a
ambalajelor
materiilor
prime/produsel
or

Poluare sol

NU
Deversare
de
produse chimice
pe
pardoseli,
platform betonate,
sol

NU

Impurificarea
apelor freatice
cu
substanțe
chimice

Nu există riscul
polării apelor
freatice

Risc
de
reducere a
diversități
biologice în
zonă

Nu există riscul polării
apelor freatice şi îmbolnăviri
populației deoarece se iau
măsuri operative pentru ca
lichidele polunte să nu
ajungă în freatic

Diagrama arbore pentru producerea riscului poluării cu substanțe
periculoase de pe amplasamentul fabricii
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DA
Nu există risc de
poluare a aerului

DA
Echipamente
de reţinere a
pulberilor

DA

Defectarea
instalațiilor
filtrare

de

Risc
de
îmbolnăviri

NU

Există
riscul
poluării aerului

NU

Nu există
risc
de
îmbolnăviri

Risc
de
îmbolnăviri

Emisii pulberi

NU

Nu există riscul
polării aerului sau
de îmbolnăvire

Diagrama arbore pentru poluarea cu pulberi

Tehnica analizei riscului presupune următoarele etape:
1. identificarea evenimentului care produce riscul;
2. analiza consecinţelor (modul în care evenimentul afectează persoanele, numărul de
persoane afectate);
3. evaluarea riscurilor (frecvenţa apariţiei);
4. clasificarea, planificarea şi revizuirea soluţiilor;
5. reducerea probabilităţii de producere a evenimentului.
Între nivelul de risc şi cel de securitate se stabileşte un raport de proporţionalitate
inversă. Acest raport este prezentat în tabelul de mai jos.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel de securitate
(NS)

maxim

foarte
mare

mare

mediu

mic

foarte
mic

minim

Nivel de risc

minim

foarte
mic

mic

mediu

mare

foarte
mare

maxim

(NR)
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Analiza posibilităţii apariţiei unor situaţii de risc pe amplasament ia în considerare
evenimente din două grupe evenimente:
 naturale (inundaţii, alunecări de teren, cutremure, avalanşe, fenomene
vulcanice, uragane, incendii ale vegetaţiei);
 antropice (tehnologice, risc de incendiu pe amplasament, arson).
În condiţiile amplasamentului propus pentru fabrica analizată de către S.C. ROMCHIM
PROTECT S.A.:
 risc de inundare – nu există – suprafaţa propusă pentru amplasarea proiectului
nu este localizată într-o zonă inundabilă;
 alunecări de teren – nu există riscul producerii acestor fenomene – în zonă nu au
fost semnalate astfel de fenomene;
 cutremur – pentru suprafaţa pe care va fi implementat proiectul, conform P 100
– 1 / 2006, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului ag = 0,35 g, valoarea
perioadei de control (de colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s – nu există
cutremure care să afecteze investiţia cu efecte majore asupra mediului şi
siguranţei populaţiei;
 de asemenea în zonă nu există riscul producerii de avalanşe, fenomene
vulcanice, uragane, incendii ale vegetaţiei.
În perioada de funcționare fabricii pot să se manifeste evenimente de risc determinate
de activitatea antropică:
 riscuri tehnologice accidentale;
 existenţa pe suprafaţa amplasamentului a unor substanţe chimice periculoase –
nocive, corozive, inflamabile;
 deversări determinate de manipularea echipamentelor staţiei sau deteriorarea
accidental a ambalajelormateriilor prime sau a produselor;
 risc de incendiu;
 risc de arson – incediu provocat.
Procedura de determinare a riscului de arson cuprinde următoarele etapele:
a) etapa I - identificarea şi evaluarea pericolului de arson;
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b) etapa a II-a - stabilirea nivelului de protecție împotriva arsonului;
c) etapa a III-a - compararea riscului calculat cu nivelul-limită acceptabil.
Pericolul de arson se calculează pe baza tabelului nr 1 din anexa la ordinul 234/2010 şi
se compară punctajul obţinut cu datele din tabelul 2 iar pentru amplasamentul studiat riscul de
arson Rii = 5 – pericol scăzut.
Factorii de mediu cu probabilitatea cea mai mare de a fi impurificaţi sunt:


solul și apa freatică;



factorul de mediu aer prin emisii;

Fisurarea unui rezervor/ruperea accidentală a ambalajelor materiilor
prime/produselor și deversarea accidentală a acestora în exteriorul halei pot conduce la la
eliberarea în sol, subsol sau apa freatică a substanțelor periculoase.

Sursa
Dotări pentru
stocarea
substanțelor
periculoase

Calea
Deversări accidentale ca
urmare a:
- Întreruperii continuității
instalației;
- Accidente care implică
compromiterea
ambalajelor

Receptor
Solul,
Subsolul
Apa freatică

In incinta ahlelor de producție există colectoare de praf ciclonice care asigură absorbția
particulelor antrenate în timpul manipulării unor substanțe, funcționarea defectoasă a acestora
ar determina care creșterea emisiilor în atmosferă.

Sursa
- Funcționare

defectoasă filtre;
- exploatarea
necorespunzătoare a
echipamentelor;

Calea
- scurgeri
creșterea
emisiilor de particule în
suspensie în atmosferă;
- impurificarea
cu
particule a aerului din
hale;

Receptor
Aer
Solul prin depunerea
poluanţilor la distanţă
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Evaluarea riscului prin metoda „What if?” este prezentată în tabelul de mai jos.
Sursa riscului

Fisurarea
unui
rezervor/rupere
accidentală a ambalajelor
materiilor
prime/produselor

Defectarea instalațiilor de
filtrare

Factorul de
mediu pasibil a fi
afectat

Probabilitatea
producerii

Gravitatea
poluării

Nivelul de risc
(N)

Aer

2

1

1- N minim

Sol

2

2

4 - N mediu

Subsol

2

2

4 - N mediu

Freatic

2

2

4 - N mediu

Apa de suprafaţă

0

0

0

Aer

2

1

3 - N mediu

Sol

1

1

1 - N minim

Subsol

0

0

0

Freatic

0

0

0

Apa de suprafaţă

0

0

0

Factorii care favorizează riscul
Acţiuni greşite:
a) executarea defectuoasă a operaţiilor


staţionarea în zona de operare a utilajelor;



folosirea greşită sau nefolosirea mijloacelor şi echipamentului de protecţie a muncii;



folosirea echipamentului de protecţie cu termenul de verificare expirat.

Omisiuni


omiterea unor operaţii din cadrul unei manevre sau a unei lucrări;



neutilizarea mijloacelor de protecţie.

Sarcini de muncă
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conţinutul necorespunzător al sarcinilor de serviciu în raport cu cerinţele de
securitate;



procedee greşite în tehnologia de execuţie a lucrărilor;



absenţa unei operaţii în fluxul de execuţie al lucrărilor;



succesiunea greşita a operaţiilor în fluxul de execuţie al lucrărilor;



sarcina supradimensionată în raport cu capacitatea executantului;



suprasolicitarea fizică (efort static, efort dinamic, poziţii de lucru forţate sau
vicioase);



solicitare psihică (ritm de muncă rapid, sarcini de lucru diferite în timp scurt,
operaţii complexe).

Mijloace de producţie


factorii de risc mecanic (deplasări ale mijloacelor de transport, căderi în gol);

Mediu de muncă


factorii de risc fizic: temperatura scăzută a aerului

Protecţia, siguranţa ş igiena muncii


titularul are obligaţia sa aplice toate prevederile legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă: „Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă H.G. nr
457/2003, H.G. nr.971/2006, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 1051/2006, H.G. nr.
1091/2006, H.G. nr.1136/2006, H.G. nr. 1146/2006, H.G. nr. 355/2007, O.U.G. nr.
99/2000.

În situaţia normală de executare a lucrărilor de construcţie şi de producţie, nu apar
efecte poluante asupra mediului înconjurător. Acest fapt se realizează în condiţiile dotării
corespunzătoare a fabricii şi a unei organizări şi discipline riguroase a muncii.
Pe baza analizei factorilor de mediu şi a potenţialelor surse de poluare realizate în
capitolele anterioare se poate aprecia că riscul potenţial de poluare, datorat execuţiei şi
exploatării instalațiilor fabricii este minim.
Măsuri de prevenire a accidentelor
În perimetrul fabricii şi în zona vor fi următoarele restricții privind cel puţin:
 viteza maximă admisă care nu trebuie să depăşească 10 Km/h;
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 interzicerea fumatului şi utilizării surselor de foc deschis;
 locurile în care autovehiculele pot staţiona;
 sensul fluxurilor de circulaţie;
Pe timpul descărcării materiilor prime, în zona operării utilajelor este interzisă circulaţia
altor autovehicule, accesul persoanelor neautorizate, focul deschis şi fumatul.
Toate aparatele de măsură şi control de la cazanele de mixare și vasele de depozitare şi
liniile tehnologice, tubulatura de conectare a etapelor, armăturile şi sistemele de siguranţă
trebuie verificate, întreţinute şi menţinute în perfectă stare de funcţionare.
Este interzisă efectuarea oricăror modificări ale construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice
sau utilitare ale instalațiilor fără o documentaţie elaborată şi avizată conform prevederilor
legale.
Este interzisă utilizarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.
Se interzice colectarea în bazine (gropi) deschise, improvizate în incinta fabricii a
oricăror reziduuri de lichide combustibile.
Fiecare materie primă se va depozita în spațiul alocat special ținându-se cont de
periculozitate.
Conductele tehnologice vor fi supravegheate şi întreţinute pentru a se realiza o
permanentă etanşeitate acestora.
Este strict interzisă folosirea focului deschis sub orice formă (faclă, lampă, etc).

Măsuri pe timpul executării reviziilor şi verificărilor

Se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, verificare sau control la
instalaţiile electrice sau de încălzire-ventilare, pe timpul funcționării liniilor tehnologice.
Se interzice utilizarea sculelor şi dispozitivelor care produc scântei prin lovire sau
funcţionare, la rezervoare şi instalaţii din hala pentru produse lichide.
Reglarea, verificarea şi întreţinerea utilajelor se realizează în conformitate cu
prevederile cărţii tehnice a acestora şi instrucţiunile producătorului.
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Lagărele şi piesele în mişcare vor fi verificate şi unse conform precizărilor
producătorilor.
Revizia tehnică şi reparaţia se vor face în conformitate cu normele specifice,
respectându-se regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.

Prevenirea şi stingerea incendiilor
Organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
se realizează în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc prevăzute în dispoziţiile generale
DG PSI-001, DG PSI-002 şi DG PSI 005 aprobate cu ordinele Ml nr. 1023 ,1080/1999 şi
138/2001. 10.44.
Accesul, circulaţiile interioare, ieşirile din fabrică precum şi circulaţiile de racord din
drumurile publice trebuie bine întreţinute, curăţate şi eliberate de orice obstacole care ar putea
împiedica accesul forţelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
Accesul şi fluxurile de circulaţie interioare se vor marca pe carosabil.
Incinta trebuie iluminată corespunzător în timpul nopţii.
Este strict interzisă utilizarea surselor de iluminat cu flacăra deschisă şi a lămpilor
portabile neprotejate corespunzător mediilor cu pericol de explozie.
Folosirea focului deschis în afara locurilor special amenajate şi destinate acestui scop
este interzisă.
Lucrările de sudură, tăiere, lipire şi alte operaţiuni care prezintă pericol de incendiu la
utilaje, echipamente sau conducte se execută cu luarea măsurilor prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Lucrările de întreţinere, verificare şi de înlocuire a motoarelor, aparatelor, cablurilor
electrice şi corpurilor de iluminat se execută numai de către personal autorizat.
Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice pentru medii normale cu
tensiuni până la 1000 V.c.a. din dotarea construcţiilor se realizează potrivit prevederilor
normativului I 7.
Verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului şi cele
de punere la pământ se realizează potrivit prevederilor normativului I7.
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Toate mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie menţinute în perfectă
stare de funcţionare şi verificate conform reglementărilor în vigoare.
Personalul de exploatare trebuie să cunoască bine fabrica şi modul de intervenţie în caz
de incendiu, dispunerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi a altor mijloace de stingere a
incendiilor.
Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor se efectuează cu întregul personal al
staţiei, în conformitate cu prevederile dispozitivelor generale DG PSI-002.
Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor poate fi:
a) instructaj introductiv general;
b) instructaj specific locului de muncă;
c) instructaj periodic;
d) instructaj pe schimb;
e) instructaj special pentru lucrări periculoase.

VII. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

În timpul realizării raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul nu au apărut
dificultăţi.
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REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. propune extinderea activității desfășurate în fabrica din
comuna Filipești, cu punctul de lucru din Str. 0, Nr. 340A, prin diversificarea producției prin
fabricare de îngrășăminte lichide și granulare.
Amplasamentul se află în partea nord-estică a intravilanului satului Filipeşti, la sud de
drumul comunal DC 11 spre Cotu Grosului, la cca. 900 m est de D.N. 2 (E 85) Bacău - Roman şi la
cca. 100 m de ultimele locuinţe - gospodării ale satului de pe traseul menţionat.
Terenul în suprafaţă de 13.036,00 mp, este prevăzut cu două hale de producție şi
aparţine beneficiarului, conform contractului de vânzare-cumpărare cu încheierea de
autentificare nr. 305/3.02.2011 şi conform documentaţiei cadastrale nr. 60373.
Pentru realizarea obiectivelor propuse se va construi o nouă hală formată dintr-o clădire
dezvoltată pe parter (hala de producţie) şi o zonă P + 1 (parţial). În această construcție se va
desfășura fluxul tehnologic necesar realizării îngrășămintelor granulare. Îngrășămintele și
biostimulatorii în formă lichidă vor fi realizați pe aceleași instalații pe care se produc în prezent
rășinile epoxidice ignifuge.
Necesarul de apă potabilă este asigurat din comerţ. Apa pentru uzul igienico-sanitar şi
apa tehnologică este distribuită printr-un sistem de alimentare propriu alcătuit din:
Sursa de apă este reprezentată de un puţ săpat tip cheson, cu H=12 m.
Instalaţiie de captare constau în 2 pompe tip hidrofor cu ejector (una activă şi una de
rezervă) situate în puţul de captare.
Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: conductă cu L=32 m.
Reţeaua de distribuţie a apei: reţea cu lungimea de 32 m, ce alimentează centrala
termică de unde apa trece în staţia de dedurizare-demineralizare, apoi este distribuită către
liniile de producţie și grupurile sanitare.
Consumul de apă estimat este:
 ape igienico-sanitare: Qmax.=0,732mc/zi; Qmed.=0,534 mc/zi;Qmin.=0,164 mc/zi.
 ape tehnologice: Qmax.=17,952 mc/zi; Qmed.=12,342 mc/zi;Qmin.=6,732 mc/zi.
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Apele menajere provenite de la grupurile sanitare şi vestiare sunt colectate prin reţele
interioare şi exterioare şi descărcate în reţeaua de canalizare a localităţii.
Din procesul de producţie nu rezultă ape tehnologice.
Apele pluviale sunt evacuate către spaţiile verzi din incintă.
Energia electrică necesară desfăşurării activităţii pe amplasament este asigurată prin
branşament la reţeaua electrică centralizată aparținând E-on Moldova Furnizare Romania SA.
Toate operaţiile privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a
materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice, se vor realiza în condiţii conforme cu
prevederile din fişele de securitate, cu respectarea normelor privind utilizarea acestor
substanţe, pentru a preveni efectele negative asupra mediului şi a sănătăţii.
Aprovizionarea se va face cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel
încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri. Pentru a limita
efectele nocive asupra factorilor de mediu generate de scurgerile accidentale de substanţe,
societatea va deţine în stoc materiale absorbante sau de neutralizare.
Ambalajele care conţin substanţe sau amestecuri periculoase trebuie să respecte
următoarele cerinţe:
 să fie proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu
excepţia cazurilor în care sunt prescrise alte dispozitive de siguranţă mai specifice;
 materialele de confecţie a ambalajelor şi a sistemelor de închidere să nu fie susceptibile de
a fi atacate de conţinut, nici să formeze cu aceştia compuşi periculoşi;
 ambalajele şi sistemele de închidere să fie rezistente şi solide, astfel încât să fie exclusă
orice posibilitate de pierdere de produs şi să îndeplinească criteriile de siguranţă în condiţii
normale de manipulare;
 ambalajele prevăzute cu un sistem de închidere demontabil să fie proiectate în aşa fel încât
ambalajul să poată fi reînchis de mai multe ori, fără pierdere de conţinut.
Recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare,
avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.
Amplasamentul este compartimentat pe următoarele zone funcţionale:
 Hală producţie;
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Căi de acces auto şi pietonale;



Spaţii verzi în suprafaţă de cca 3000 mp.

Produsele obţinute prin activitatea care se desfăşoară în prezent sunt umătoarele:
 SPI-T 120 L- soluţie ignifugă pentru suprafeţe din lemn
 SPI-T 120 M - soluţie ignifugă pentru suprafeţe metalice
 SPI-T-120 T- soluţie ignifugă pentru suprafeţe anorganice
Prin extinderea activităţii se propune obţinerea următoarelor produse:
 AGRISOL 20.20.20,27.15.15, 38.6.6, 3.37.37, 20.10.10+10S
 ASFAC BCO-4-BIOSTIMULATOR
 MESSIS 20.20.20, GRAU, PORUMB, BOR
 EMBRYO, RERUM
Concluziile evaluării impactului asupra mediului au reliefat că realizarea investiției va
avea un impact redus, nesemnificativ asupra factorilor de mediu natural și social.

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara
Elaborator studii pentru protecţia mediului:
RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul
Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro
biolog Tudor Andrei Anca
Elaborator studii pentru protecţia mediului:
RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul
Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;
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Documentare
1. Materiale documentare beneficiar;
2. Legislaţiei specifică.

Bibliografie:
1. CHIFU, T.; MÂNZU, C.; ZAMFIRESCU, OANA – 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei, Ed. Univ. „Al.
I. Cuza” Iaşi, 700 pp.
2. CIOCÂRLAN, V., 2000 - Flora ilustrată a Romaniei, Editura Ceres, Bucuresti.
3. DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU MIHAELA, MIHĂILESCU SIMONA & BIRIŞ I. A.,
2005, Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.
4. RĂUŢĂ, C.; STELIAN CÂRSTEA (1983) – Prevenirea şi combaterea poluării solurilor, Ed. Ceres,
Bucureşti.
5. STUGREN, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Ed. St. si Ped., Bucuresti
6. STUGREN, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.
7. WEBER P., MUNTEANU D., PAPADOPOL A. (1994): Atlasul provizoriu a pasarilor clocitoare
din România - publicatie SOR;
8.
9. ****** - Comisia Europeană 1992 - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de floră si faună sălbatice.
10. ****** - Orientări ale CE privind desfăşurarea de noi activităţi extractive neenergetice în
conformitate cu cerinţele Natura 2000.
11. * * (1996) – Clima RPR, volumul II – date climatice, C.S.A. I.M. Bucureşti.
12. * * (1971) – Râurile României, I.M.H. Bucureşti.
13. * * (1983) – Geografia României, volumul I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti.
14. * * (1998-2002) – Sinteze anuale privind protecţia calităţii apelor din bazinul Siret, Direcţia
Apelor Siret, Bacău.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

176

