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INTRODUCERE
Prezentul Raport privind impactul asupra mediului s-a intocmit pentru investitia
“RETEHNOLOGIZARE GRUP 7 DE PE PLATFORMA BORZESTI”
beneficiarul investitiei fiind
ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L.
Evaluare a impactului asupra mediului este procesul menit sa identifice si sa stabileasca
in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative
principale si secundare ale proiectului asupra mediului si sanatatii oamenilor.
In realizarea Raportului privind s impactul asupra mediului s-a avut in vedere respectarea
prevederilor directivelor Uniunii Europene, respective Directiva 2014/52/UE de modificare a
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, Directiva 79/409/EEC privind conservarea vietii salbatice si Directive 92/43/EEC privind
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (Anexa2) precum si prevederile
legislatiei romane in vigoare in domeniul protectiei mediului:
-

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului;

-

Legea nr. 278/2013, privind emisiile industrial;

- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii a impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private;
- HG nr. 445/2009 privind Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
-

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ;
- Ordinului MAPAM nr. 169/2004 privind aprobarea prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de Uniunea
Europeana;
- O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice ce transpune prevederile Directivei 79/409/CEE privind
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conservarea pasarilor sălbatice şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de flora şi fauna sălbatice
- H.G. nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania
- OM nr. 776/2007 (MO nr. 615/15.09.2007) privind declararea siturilor de importanta
comunitara ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in România
- OM nr. 1369/2007 (MO nr. 624/11.09.2007) privind Procedura de stabilire a derogarilor de
la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatica
S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. este inscrisa la numarul 50 in Registrul national al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, cu prelungire pana la 23.06.2021 la pozitia 74
pe Lista expertilor care elaboreaza studii de mediu.
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 INFORMAŢII DESPRE TITULARUL SI BENEFICIARUL INVESTITIEI
Numele companiei titularului: ELECTROCENTRALE BORZEȘTI S.R.L.
Adresa: Bucureşti, Sectorul 1, str. Şoseaua Nordului, nr. 62D, etaj 6
Certificat de înmatriculare ORC: J40/12320/2018
Cod Unic de Inregistrare: RO39805456
Beneficiarul proiectului: ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL – PUNCT DE LUCRU ONESTI
Adresa : municipiul Oneşti, str. Fântânele nr. 16, jud. Bacău
Telefon/Fax : 0745622199
E-mail: office@electroborzesti.ro
Numele persoanelor de contact
▪ director/manager/administrator: DRAGOI DORIN OCTAVIAN, telefon: 0745536944
▪ responsabil pentru protectia mediului: CORNEL ANTON, telefon: 0727321080

1.2 INFORMAŢII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL RAPORTULUI DE EVALURE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Numele societăţii : S.C. BIG INTERNAŢIONAL 9001 S.R.L.
Adresa societăţii: str. Calea Slanicului, nr.55A , Oneşti, jud. Bacău
Numele persoanei de contact : BILIBOC ŞTEFAN
Telefonul persoanei de contact : 0744179174

1.3 DENUMIREA PROIECTULUI : RETEHNOLOGIZARE GRUP 7 DE PE PLATFORMA CET
BORZESTI

1.4 INFORMAŢII DESPRE PROIECTANT
Proiectant general: TUBA TURBINE GMBH; AMPFING/GERMANIA
Telefon: +4915208315520
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1.5 DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI DESCRIEREA ETAPELOR ACESTUIA
1.5.1 SCOPUL SI NECESITATEA PROIECTULUI
Scopul acestui proiect îl reprezintă retehnologizarea Grupului 7 existent in cadrul CET
Borzesti si transformarea lui intr-un sistem de generare energie electrica in ciclu combinat, în
vederea conformării la normele de protecţia mediului şi politicii UE în ceea ce priveşte reducerea
poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice. Noua centrala electrica va functiona
cu gaz natural.
Investitia propusa are ca tinta inlocuirea unei tehnologii poluante si mult depasite, cu
consum excesiv de energie si cu impact semnificativ asupra mediului, cu tehnologii performate
de ultima generatie, care prin solutiile tehnice prezentate, corespunde cerintelor si
reglementarilor UE .
Grupul 7 de producere energie electrica a utilizat drept combustibil păcura si gazul metan
care avea emisii depasite la SO2 si NOx fata de limitele admise.
Centralele moderne cu turbine cu gaz in ciclu combinat, reprezinta tehnologia existenta
cea mai curata si eficienta de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de
centrala produce mai putin de jumatate din volumul de dioxid de carbon (CO 2) comparativ cu o
centrala pe carbune/pacura de dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice
pe combustibili fosili (cum ar fi carbune si pacura), continutul de sulfuri din gazele naturale este
neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu gaz in ciclu combinat vor fi
minime.
Interesul crescut pentru acestea se datorează cuantumului scăzut al emisiilor, precum şi
al timpului scurt de pornire. Aceste elemente sunt considerate esenţiale pentru a fi calificate
drept o rezervă cantitativă potenţială pentru Sistemul Energetic Naţional.
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei decurge din dorinţa acoperirii necesarului de
energie electrica intr-un mod cat mai economic şi eficient în zona.
Acest proiect face parte dintr-un plan de modernizare a S.C. ELECTROCENTRALE BORZESTI
S.R.L., in care mai sunt prevazute a fi realizate:
- Centrala electrica fotovoltaica si retea electrica pentru conectarea la Statia
Borzesti, propusa a fi amplasata in intravilanul orasuluyi Onesti, cartier TCR, FN;
- Centrala electrica fotovoltaica 48,8 MWp Borzesti, propusa a fi amplasata in
Vaii, comuna Gura Vaii, jud. Bacau;
- Centrala electrica fotovoltaica si retea electrica pentru conectarea la Statia
Borzesti, propusa a fi amplasata in oras Onesti, str. Lanul Garii, FN
- Centrala electrica fotovoltaica si retea electrica pentru conectarea la Statia
Borzesti, propusa a fi amplasata in oras Onesti, platforma industriala Borzesti;
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1.5.2 SITUATIA EXISTENTA PE AMPLASAMENT
Activitatile desfasurate pe amplasamentul fostului CET Borzesti au fost:
- producere energie electrica;
- comercializare si distributie energie electrica;
Pentru producerea energiei electrice,
ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL se afla:

pe

-

Grup 7 producere energie electrica, P = 210 MWe

-

Grup 8 producere energie electrica, P = 210 MWe

-

Staţia electrica exterioara;


Staţie electrica de 110 KW;



Cabine de derivaţie;



Post Trafo

amplasamentul

Punctului

- Instalatii de tratare apa tehnologica pentru producere abur

-

-



Staţie de pretratarea apei;



Instalatia de filtrare mecanica



Statie de demineralizare;



Instalatie de finisare a apei



Instalatie de tratare condensat

Gospodăria de apa tehnologica de racire;


Casa sitelor



Turnuri de răcire 5 x 10.000 m3;



Camera încărcare turnuri (Staţie pompe);



Staţia pompe turnuri



Corp camera comanda si laborator hidrotehnice

Gospodăriile de combustibili (gaze, păcura, ulei);


Staţia de reglare gaze;



Gospodaria de pacura
✓ Staţia de descărcare a păcurii;
✓ Rezervoarele subterane depozitare păcura 5 x 2500 mc;
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✓ Rezervoare supraterane depozitare pacura 2 x 5.000 mc. ;
✓ Staţia de pompe păcura nr. 2;
✓ Instalatie de separare filtrare finala a pacurii tip CRISTAL

-

Depozitul de chimicale

Clădiri anexe si auxiliare;


Pavilion poarta



Corp de exploatare;

In prezent, instalatiile ELECTROCENTRALE BORZESTI – Punct de lucru nu sunt in functiune,
se desfasoara doar lucrari de intretinere, conservare si paza.

1.5.3 DESCRIEREA PROIECTULUI SI DESCRIEREA ETAPELOR ACESTUIA (CONSTRUCTIE,
FUNCTIONARE, DEMONTARE/ DEZAFECTARE/ INCHIDERE)
Proiectul are ca obiectiv retehnologizarea statiei de productie a energiei electrice - CET
Borzesti (Grup 7) in vederea realizarii unei centrale pentru producerea energiei electrice in ciclu
combinat, putere electrica de 189 MW, ce va functiona cu gaz metan.
Puterea termica nominala a centralei ce urmeaza a fi realizata va fi de 350 MW, la un
randament de 54 % de producere a energiei electrice.
Investitia se va realiza in incinta ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru ( fosta CET
Borzesti).
Amplasarea noilor echipamente si instalatii se va face partial in spatii rezultate in urma
demontarii echipamentelor si instalatiilor existente si partial in spatii care sunt in prezent libere
de sarcini. Spatiile sunt situate pe nr. Cadastral/Topografic 62698 (62698 – C139 si 62698 –
C137), conform Planului de situatie (anexa).
Proiectul propus a se dezvolta va cuprinde urmatoarele etape:
-

organizare de santier

-

etapa de constructie

-

etapa de functionare

-

etapa de demontare/ dezafectare/închidere/postînchidere

1.5.3.1 ORGANIZARE DE SANTIER
Organizarea de șantier va avea o extindere restransă, în perimetrul delimitat pentru
implementarea proiectului, conform Plan organizare santier (anexa).
Organizarea de santier va fi localizata in partea estica a terenului de amplasament, pe
platforma betonata existenta si va ocupa o suprafata de 200 mp. Accesul la organizarea de
santier se va face prin caile de acces existente in societate.
Organizarea de santier in vederea executarii lucrarilor de constructie va consta in:
- delimitarea platforma depozitare utilaje si diverse materiale necesare pe santier
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- delimitare zona de depozitare deseuri
- amplasare container cu destinatie birouri (1 buc.)
Deseurile rezultate in urma activitatilor de constructie se vor depozita in zona de
depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o unitate specializata cu care
ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru are incheiate contracte de preluare .
Pentru executarea investitiei nu sunt necesare alte dotari de organizare de santier.
Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzatoare (suprafata necesară șantierului
este suficientă) astfel încât să nu fie afectate activitatile învecinate. Mai mult, existența
drumurilor de acces și platformelor betonate va simplifica sarcinile constructorului privind
organizarea executiei.
Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora Constructorul (ca executant
al lucrărilor civile) cât și contractorii de specialitate se vor îngriji și vor fi responsabili de:
- curățenia în șantier;
- gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiție, terenul ocupat cu organizarea de șantier va
fi eliberat de materiale și readus la starea initiala.

1.5.3.2 ETAPA DE CONSTRUCTIE
Pe terenului alocat investitiei, de 8500 mp, se afla clădirea principala a Grupului nr. 7
formata din;
 Sala maşinilor, 1 generator x 210 MW;
 Sala cazanelor, 2 cazane x 320 t/h;
 Platforma instalaţiilor din spatele săli cazanelor (ventilatoare de gaze de ardere si
aer (preîncălzitori);
 Staţia de tratare condens + Staţie electrica servicii proprii;
 Rezervoare condens;
 Transformatoare bloc si servicii interne;
Dintre acestea urmeaza a fi retehnologizate:
 Sala maşinilor ,
Sc = 4870 mp
 Sala cazanelor,
Sc = 4354 mp;
 Platforma instalaţiilor din spatele săli cazanelor (ventilatoare de gaze de ardere si
aer (preîncălzitori), Sc = 4870 mp;
In aceste spatii sunt amplasate instalatiile si utilajele de producere a energiei electrice a
Grupului 7.
Cladirea Grupului 7 este bransata la reteaua de curent electric, reteaua de gaz metan,
reteaua de distributie apa potabila, reteaua de canalizare menajera, reteaua de canalizare
pluviala.
Retehnologizarea Grupului 7 existent consta in demontarea instalatiilor si utilajelor vechi
aferente grupului si amplasarea unui sistem de generare energie electrica in ciclu combinat,
format din trei grupuri cu generatoare electrice antrenate de turbine pe gaze si cazane
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recuperatoare pentru producere de abur de medie presiune, utilizat la actionarea a doua turbine
pe abur, care, la randul lor, antreneaza alte doua generatoare electrice.
Pentru obtinerea apei demineralizate necesara alimentarii cazanelor recuperatoare de
caldura, se va monta o instalatie de tratare apa prin osmoza inversa, instalatie ce nu va mai
utiliza substante chimice.





-

Descrierea componentelor centralei electrice in ciclu combinat
Centrala propusa a fi realizata se va compune din urmatoarele agregate energetice de baza:
3 turbine cu gaze (GT - gas turbine): una de 50MW si doua de 46,5 MW si generatoarele
electrice aferente
3 cazane recuperatore de gaze pentru producere de abur (HRSG - heat recovery steam
generator)
2 turbine cu abur (ST-steam turbine): una de 14,475 MW si una de 27,96 MW si
generatoarele electrice aferente;
Celelalte sisteme necesare functionarii centralei sunt:
sistem de alimentare cu gaz metan
sistem de condensatie cu racire cu aer
instalatie de producere a apei demineralizate prin osmoza inversa
instalatii electrice
instalatii de automatizare si control
a) Instalatia turbina cu gaze GT1, GT2, GT3

Instalatiile turbine cu gaz GT1, GT2 si GT3 vor fi amplasate si montate in cladirea
existenta a Grupului 7 (sala masini)
Instalatia turbina cu gaze este compusa din:
 turbine cu gaze;
 sistem de alimentare cu gaze naturale;
 sistem de detectare si aprindere flacara;
 sistem de pornire/oprire turbina cu gaze;
 sistem de admisie aer (inclusiv sistem filtrare aer);
 sistem de ardere;
 auxiliarele si echipamentele aferente: sistemul de ulei de ungere a lagarelor si
labirintilor, sistemul de detectie gaz si sistemul de protectie împotriva incendiilor prin
inundare cu CO2, (butelii de CO2 si sistem de conducte pentru pulverizare), sistemul
de control, etc.;
 sistem de evacuare gaze arse din turbina cu gaze spre cazanul recuperator;
 sistem ventilare incinta turbina cu gaze;
 sistem detectie incendiu;
 sistem detectie scapari de gaz;
 sistem de racire a carcasei si etansarilor;
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sistem de spalare compresor de aer admisie;
sistem complet de aer pentru curatarea injectoarelor de gaze;
sistem complet de comanda si control pentru realizarea si livrarea serviciilor
tehnologice de sistem.
Instalatia turbina cu gaze va fi complet echipata si prevazuta cu aparatura de
automatizare necesara (termocuple, senzori, detectoare de fum si gaze, etc.).
Combustibilul folosit pentru functionarea turbinei cu gaze îl constituie gazul natural,
presiunea necesara la admisia în camera de ardere a turbinei cu gaze fiind asigurata de
compresorul de gaze.
Aerul comprimat necesar arderii este asigurat de compresorul de aer.
Sistemul de admisie a aerului pentru turbina cu gaze este alcatuit din doua trepte de
filtrare a aerului de admisie, canale de aer si atenuatoare de zgomot.

Sistemul de ardere va asigura o functionare corespunzatoare la toate regimurile :
pornire, sincronizare cu sistemul pâna la sarcina maxima, functionare la sarcini partiale si
oprire.
Interfata cu operatorul a echipamentelor de comanda si control ale turbinei cu gaze va fi
amplasata in camera de comanda. Sistemul de comanda al turbinei cu gaze va fi capabil sa
interactioneze cu sistemul de control distribuit (DCS) al centralei.
Caracteristicile tehnice ale turbinelor cu gaze sunt:
Turbina cu gaze GT1
 tip turbina cu gaze : LM6000PC
 model: 7LM6000-PC-NDW09
 producător : General Electric
 puterea activa nominala: 50 MW
 frecventa: 50Hz
 combustibil utilizat: gaze naturale
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emisie de NOx: 25 ppm la 15% O2:
nivel zgomot: 85 dB la 1 m distanta
temperatura pe admisie : 15°C
temperatura gazelor arse: 451°C
nivelurile de compresie : joasa presiune - 5 ; înalta presiune - 14
treptele turbinei : presiune joasa-5 ; presiune înalta- 2
viteza (rotatii) : 3600 rpm
inaltime : 9.72 m

Turbinele cu gaze GT2 si GT3
 tip turbina cu gaze : LM6000PD
 model: 7LM6000-PD-NGDG11
 producător : General Electric
 puterea instalata
 Puterea activa nominala : 46,5 MW
 frecventa: 50 Hz
 combustibil utilizat: gaze naturale
 emisie de NOx: 25 ppm la 15% O2
 nivel zgomot: 85 dB la 1 m distanta
 temperatura pe admisie : 15°C
 temperatura gazelor arse: 455°C
 nivelurile de compresie : joasa presiune - 5 ; înalta presiune - 14
 treptele turbinei : presiune joasa-5 ; presiune înalta- 2
 viteza (rotatii) : 10500 rpm
 inaltime : 9.72 m
Axul fiecarei turbine cu gaze este conectat la un generator electric, amplasat in capatul
rece, langa compresorul de aer, care prin fenomenul de inducție electromagnetică generează
putere electrică la bornele acestuia.
Caracteristicile tehnice ale generatoarelor electrice sunt:
Generatorul sincron G1 (conectat la turbina cu gaze GT1)
 tip: BDAX 7-290ERJT
 producător: BRUSH
 puterea: 63,5 MVA
 turatie: 3000 rot / min
 frecventa: 50 Hz
 tensiunea de functionare: 11,5 kV
 curentul: 3188 A
 factor de putere: 0,8
 tensiunea de excitaie: 205 V
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curentul de excitatie: 1035 A
racire cu aer

Generatoarele sincrone G2, G3 ( conecate la turbinele cu gaze GT2, GT3)
 tip: 800LL07 EK-AFT
 producător: MEIDEN
 puterea: 64,5 MVA
 turatie: 3000 rot/min
 frecventa: 50 Hz
 tensiunea de functionare: 11,5 kV
 curentul: 3238 A
 factor de putere: 0,8
 tensiunea de excitatie: 316 V
 curentul de excitatie: 522 A
 racire cu aer
Transformatoare aferente generatoarelor
Generatoarele turbinelor cu gaze au prevazut cate un transformator de evacuare care
ridică tensiunea de la 11,5 kV la 35 de kV în Statie Electrica CET Borzesti existenta.
Utilaje anexa
Fiecare turbina cu gaze mai are prevazute urmatoarele utilaje:
Turbina cu gaz TG1
Nr.
Denumire utilaje
crt.
1
Pompă pornire hidraulică
2
Pompă ulei ungere c.a.
3
Pompă ulei ungere c.c.
4
Ventilator răcire
5
Pompă apă injecţie
TOTAL
Turbina cu gaz TG2
Nr.
Denumire utilaje
crt.
1
Pompă pornire hidraulică
2
Pompă ulei ungere c.a.
3
Pompă ulei ungere c.c.
4
Ventilator răcire
5
Pompă apă injecţie
TOTAL

Buc.
1
2
1
2
1

Buc.
1
2
1
2
1

Putere
(kW)
150
18,5
10
18,5
55
289

Putere
(kW)
150
18,5
10
18,5
55
289

Tensiune
(c.a./c.c.)( kV)
0,4
0,4
0,125
0,4
0,4

Tensiune
(c.a./c.c.)( kV)
0,4
0,4
0,125
0,4
0,4
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Turbina cu gaz TG3
Nr.
Denumire utilaje
crt.
1
Pompă pornire hidraulică
2
Pompă ulei ungere c.a.
3
Pompă ulei ungere c.c.
4
Ventilator răcire
5
Pompă apă injecţie
TOTAL

Buc.
1
2
1
2
1

Putere
(kW)
150
18,5
10
18,5
55
289

Tensiune
(c.a./c.c.)( kV)
0,4
0,4
0,125
0,4
0,4

b). Cazanele recuperatoare de caldura (HRSG – heat recovery steam generator)
Cazanele recuperatoare de caldura (3 buc.) vor fi amplasate si montate in aer liber pe
platforma betonata, langa cladirea existenta a Grupului 7.
Pe iesirea gazelor arse din fiecare turbina cu gaze este amplasat cate un cazan
recuperator de caldura cu producere de abur. Cazanele recuperatoare de abur vor fi de tip
orizontal cu doua nivele de presiune.
Caracteristicile tehnice ale cazanelor recuperatoare, sunt:
- sarcina termica: 50000 kW
 presiunea: 55,5 bar
 temperatura gazelor arse: 122 ºC
 nivelul de joasa presiune:
▪ presiunea aburului: 6 Bar
▪ debitul de abur: 6 t/h
▪ temperatura aburului: 225 ºC
 nivelul de inalta presiune:
▪ presiunea aburului: 55 Bar;
▪ debitul de abur: 45 t/h;
▪ temperatura aburului: 425 ºC
Componentele principale ale unui cazan recuperator sunt:
 economizor,
 evaporizator,
 supraîncalzitor
 tambur;
 canale de evacuare a gazelor de ardere;
 izolatie si închideri;
 compensatoare de dilatare si structura de sustinere;
 scari si platforme;
 conducte de legatura, robinete, automatizare, accesorii, dispozitivele de siguranta;
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sistem de comanda – control aferent.

Cazanele recuperatoare nu sunt prevazute cu ardere suplimentara. Fiecare cazan
recuperator va fi prevazut cu cos metallic autoportant de evacuare a gazelor arse.

c). Instalatia turbina cu abur
Instalatiile turbina cu abur (2 buc.) vor fi amplasate si montate in cladirea existenta a
Grupului 7 (sala masini).
În cadrul acestei configurații de ciclu combinat, turbina cu abur este total subordonată faţă
de turbina cu gaz, neputând funcţiona singură, întrucât aburul necesar turbinei cu abur este
produs numai din energia disponibilă în gazele de ardere rezultate din turbina cu gaze.
Turbina cu abur este conceputa cu doua corpuri fiind optimizata pentru functionarea
continua in condensatie (condensatie 100%).
În fiecare mod de operare turbina cu abur trebuie sa se alinieze cu modul de functionare
al turbinei cu gaze si al cazanului recuperator. Pentru o flexibilitate operationala ridicata în timpul
punerii în functiune, închiderii sau a altor conditii de functionare necorespunzatoare este
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prevazut câte un by-pass pentru fiecare corp al turbinei cu abur. Sistemul de by-pass va fi
proiectat pentru debitul nominal de abur, iar comutarea de la operarea normal la operarea prin
by-pass va fi pe deplin automatizat .
Aburul produs de cazanul recuperator afferent turbine cu gaz GT1 va alimenta turbina cu
abur ST1, iar aburul produs de cazanele aferente turbinelor cu gaz GT2, GT3 va alimenta turbina
cu abur ST2. Fiecare instalatie turbina cu abur va cuprinde:
 turbina cu abur;
 reductor de turatie;
 instalatia de condensatie;
 instalatia de ulei;
 instalatia de abur labirinti;
 instalatia de vid;
 sistemul de reglare a turbinei (REH);
 sistemul de protectie al turbinei;
 instalatia de fluid de reglaj (fluid necoroziv, neinflamabil, netoxic);
 instalatia fixa de stins incendiu pentru rezervorul de ulei;
 generator;
Caracteristicile tehnice ale turbinelor de abur (ST1 si ST2) sunt:
Turbina cu abur ST1
 model: SST-300
 producator: Siemens
 puterea nominala 13.35 MW
 viteza de rotatie: 7059 rpm
 treapta 1 inalta presiune
▪ presiune abur :52 bar
▪ temperatura abur :424˚C
▪ debitul abur intrare turbina: 43 t/h
 treapta a 2-a joasa presiune :
▪ presiune abur :6 bar
▪ temperatura abur : 225˚C
▪ debitul abur iesire turbina: 42,8 t/h
 presiunea aburului la evacuare: 0,07 bar
Turbina cu abur ST2
 model: SST-400 C3L/V80.7AA
 producator: Siemens
 puterea nominala: 27,96 MW
 viteza de rotatie: 4200 rpm
 treapta 1 inalta presiune
▪ presiune abur :52 bar
▪ temperatura abur : 424˚C
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▪ debitul abur intrare turbina: 86 t/h
treapta a 2-a joasa presiune :
▪ presiune abur :6 bar
▪ temperatura abur : 225˚C
▪ debitul abur iesire turbina: 85,6 t/h
presiunea aburului la evacuare: 0,07 bar

Aburul viu produs de cazanul recuperator este introdus în turbina cu abur, unde printr-o
serie de ajutaje și diafragme, printr-un proces de destindere, energia acestuia este transformata
în lucru mecanic la axul turbinei .
Axul turbinei cu abur este conectat la un generator electric (altul decât cel al turbinei cu
gaze), care prin fenomenul de inducție electromagnetică generează putere electrică la bornele
acestuia.
Caracteristicile tehnice ale generatoarelor electrice aferente turbinelor de abur sunt:
Generatorul G4 aferent turbinei de abur ST1
 producator : Alstom Power
 puterea aparenta: 16,218 MVA
 tensiunea la borne: 11,5 kV
 curentul: 814 A
 factorul de putere: 0.85
 frecventa: 50 Hz
 viteza de rotatie: 1800 rpm
 temperatura maxima : 40 ºC
 faze : 3 faze
 poli: 4
 izolatie: clasa F
 excitatie Brushless ( 61 V;7,1 A)
 masa neta 33400 kg
Generatorul G5 aferent turbinei de abur ST2
 tip: AMS 1120 LG ABB
 producător: ABB
 puterea aparenta: 35,4 MVA
 tensiunea: 11,5 kV
 curentul: 1777 A
 factorul de putere: 0.80 PF
 frecventa: 50 Hz
 viteza de rotatie: 1800 rpm
 temperatura maxima : 35 ºC
 faze : 3 faze
 curentul de excitatie: 10,1 A
 tensiunea de excitatie: 85 V
 masa neta: 48650 kg
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Transformatoare aferente generatoarelor
Generatoarele turbinelor cu abur au prevazut cate un transformator de evacuare care
ridică tensiunea de la 11,5 kV la 35 de kV în Statie Electrica CET Borzesti existenta.
Utilaje anexe
Fiecare turbina cu abur mai are prevazute urmatoarele utilaje:
Turbina cu abur ST1
Nr.
crt.

Denumire utilaje

1
Motor rotire
2
Pompă ulei ungere c.a.
3
Pompă ulei ungere c.c.
4
Pompe circulaţie răcire
5
Ventilator ulei
6
Pompe vacuum
7
Pompe condensat
TOTAL

Buc.

Putere
(kW)

1
1
1
2
1
2
2

30
30
5,1
30
1,3
3
26,7
185,8

Buc.

Putere
(kW)

1
1
1
2
1
2
2

30
30
5,1
30
1,3
3
26,7
185,8

Tensiune
(c.a./c.c.)(
kV)
0,4
0,4
0,110
0,4
0,4
0,4
0,4

Turbina cu abur ST2
Nr.
crt.

Denumire utilaje

1
Motor rotire
2
Pompă ulei ungere c.a.
3
Pompă ulei ungere c.c.
4
Pompe circulaţie răcire
5
Ventilator ulei
6
Pompe vacuum
7
Pompe condensat
TOTAL

Tensiune
(c.a./c.c.)(
kV)
0,4
0,4
0,110
0,4
0,4
0,4
0,4

Sistem de alimentare cu gaze naturale
Centrală va fi alimentata din conducta existenta de gaz, prin intermediul SRM-ului existent
in incinta Punctului de lucru.
Datorita faptului ca presiunea gazului pe conducta de alimentare este mai scăzută decât
presiunea ceruta de turbinele cu gaze (aproximativ 22 bar), centrala va fi dotată cu o stație de
comprimare a gazului metam.
Statia de comprimare gaz metan va fi amplasata in interiorul cladirii Grup 7.
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Sistem de condensatie cu racire cu aer
Condensarea aburului evacuat de la fiecare turbina cu abur se va realiza in
condensatoare de suprafata racite cu aer. Prin tevile cu aripioare ale condensatorului va circula
aburul ce va fi condensat iar printre tevi va circula aerul furnizat de doua ventilatoare,
Condensatul din abur va fi preluat din condensator cu pompe echipate cu convertizoare
de frecventa si introdus în degazorul de apa de alimentare al cazanelor.
Condensatoarele cu aer vor fi amplasate in aer liber, pe platforma betonata, langa
cladirea existenta a Grupului 7 (sala masini)
Instalatiei de tratare apa prin osmoza inversa
Apa demineralizata necesara alimentarii cazanelor recuperatoare de caldura va fi
preparata în instalatia de osmoza inversa prevazuta a fi achizitionata.
Instalatia de osmoza inversa va fi amplasata in cladirea existenta a Grupului 7 .
Instalatia industriala de osmoza inversa este un echipament automatizat, destinat
fabricarii apei demineralizate, care foloseste pompe de presiune pentru aplicarea principiului
osmozei inverse.
In instalatia de tratare a apei prin osmoza inversa nu se vor utiliza substante chimice.
Instalatia este automatizata si va avea un debit de 15,8 m3/h apa demineralizata.

Instalatia automata de tratare a apei prin osmoza inversa va cuprinde:
Denumire componente

Caracteristici

Nr. buc.

Unitate de osmoza inversa

Q=15,8 m3/h

1

Pompa HP (inalta presiune)

Q=18,6 m3/h
p =19,9 bar; P = 15 kW

2 (1A+1R)
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Membrane osmotice
Carcase cu membrane
Analizor de conductivitate
Control de temperatura
Regulator de debit
Manometru
Comutator LP
Comutator HP
Unitate automata de curatare
cu jet de apa a membranelor
Armaturi
Conducte

Dn 200 mm, 1 m lungime

12

6 membrane fiecare, material FRP
-

2
1
1
1
1
1
1

-

1

ventil fluture cu actuator, supape;
robineti; robineti de verificare;
robineti cu sfera
Line PVC

Noua investitie, centrala electrica cu ciclu combinate va fi racordata la:
- Statia Electrica existenta care este prevazuta cu cate un transformator de evacuare
care ridică tensiunea de la 11,5 kV la 35 de kV pentru fiecare generator afferent turbinelor cu gaze
și a turbinelor cu abur. Din Statia Electrica, energia electrica va fi injectată în SEN prin intermediul a
două transformatoare 220/35 kV si printr-o LEA (Linie Electrica Aeriana) existenta, conectata direct in
Statia de transformare Gutinas.
- Sistemul de alimentare cu gaz natural
- Sistemul de alimentare cu apa filtrate pentru alimentarea instalatiei de osmoza inversa
- Reteaua electrica existenta pentru alimentarea cu current electric a utilajelor electrice si a
sistemului de iluminat

1.5.3.3 ETAPA DE FUNCŢIONARE
In functionare centrala electrica cu ciclu combinat va produce la capacitate maxima,
189 MWh energie electrica.
Functionarea centralei ciclu combinat va fi complet automatizata, regimul de incarcare se
va stabili de la dispecerat.
Gazele naturale vor fi arse în turbinele cu gaz pentru a genera energie electrica. Gazele
de ardere fierbinti emise de turbinele cu gaz vor fi dirijate spre generatoarele de abur cu
recuperare de caldura pentru a produce aburul cu care va fi actionat generatorul secundar cu
abur pentru productia de energie electrica suplimentara.
Sistemele de cicluri combinate asigura flexibilitatea în operare, atât în regim de baza cât
si în regim de sarcina medie, cu porniri zilnice. Echipamentele ciclurilor combinate pot fi pornite
rapid, în general ajungând la doua treimi din puterea centralei electrice, în cca. 50 de minute.
Pentru distribuirea energiei electrice obtinute, centrala electrica se va racorda la Sistemul
Energetic National (SEN) printr-o LEA (Linie Electrica Aeriana) existenta, conectata direct in
Statia de transformare Gutinas.
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Centrala de cogenerare cu ciclu combinat va produce energie electrica curata, cu costuri
scazute si randamente semnificative.
Energia produsa va fi vânduta pe piata liberalizata de energie.
1.5.3.4 ETAPA DE DEMONTARE/ DEZAFECTARE / ÎNCHIDERE / POSTÎNCHIDERE
In situaţia în care se va pune problema dezafectării centralei, operaţiile ce se vor executa
pentru demontare vor fi funcţie de folosinţa ce se va da terenului.
Având în vedere că noua investiţie se va realiza în incinta ELECTROCENTRALE BORZESTI –
Punct de lucru ., se presupune că în situaţia în care se va dezafecta instalatia, terenul va avea o
folosinţă mai putin sensibila cu destinatie industriala. Dezafectarea, demolarea instalației și
construcțiilor se va face pe baza unui proiect de dezafectare. Acordul de mediu pentru activitatea
de dezafectare, este o cerința obligatorie pentru proiectele de dezafectare aferente activităților
cu impact semnificativ asupra mediului.
Planul de dezafectare va cuprinde următoarele lucrări/activități:
▪ întreruperea utilităților și dezafectarea echipamentelor, respectând procedurile
▪ debransarea de la utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaz metan
▪ se va efectua demontarea utilajelor in vederea reutilizarii sau valorificarii;
▪ se va efectua demontarea conductelor aferente centralei, a instalațiilor electrice șI
reutilizarea sau valorificarea acestora;
▪ se va verifica întreaga rețea de canalizare, atât din punct de vedere funcțional, cat și
din punctul de vedere al poluanților acumulați in canale. Canalele se vor curata;
▪ se vor lua toate masurile de precauție specifice necesare pentru prevenirea poluării
apei, aerului sau solului;
▪ daca nu mai pot fi folosite construcțiile vor fi demolate; va fi efectuata evacuarea
materialelor rezultate din demolare, sortarea și valorificarea celor cu potențial de valorificare;
▪ vor fi prevăzute masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intenționata,
pana la finalizarea activităților de dezafectare.
▪ pe parcursul perioadei de dezafectare vor fi luate toate masurile de protecție a
personalului care realizează aceasta activitate precum și masuri pentru protecția mediului
înconjurător. Personalul care va participa la aceasta activitate de dezafectare va fi instruit in acest
sens.
Deșeurile se vor stoca in mod corespunzător fiecărei categorii și se vor elimina/valorifica
la firme specializate;
După înlăturarea tuturor materialelor rezultate din dezafectare, terenul va fi pregătit pentru
o alta utilizare; cu prezentarea planurilor tuturor conductelor;
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1.6

DURATA ETAPEI DE FUNCŢIONARE

1.6.1 Durata de executie propusa
Perioada propusa pentru executia proiectului este de 12 luni.
1.6.2 Durata de functionare
Noua investiţie se preconizează să funcţioneze pe o perioada nedeterminată de timp.
Investitia va functiona 365 zile/an; 24 h/zi.

1.7 INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN
SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI
Productia maxima va fi de 189 MWh energie electrica.
Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice sunt prezentate in tabelul
urmator:
Tabelul Nr. 1.1

Producţia
Denumire
Energie electrica

Cant. anuală

Resurse folosite în scopul asigurării producţiei
Denumirea

1.655.640 MWh/an Gaz metan
Aer
Apa
demineralizata
Apa potabila
Energie
electrica

Cantitate anuală
306.600.000 Nmc
9.913.400.000 Nmc
87.600 mc/an
365 mc/an
11.500 MWh/an

Furnizor
DELGAZGRID Onesti
Bransamente la retelele
existente la Punct de lucru
ELECTROCENTRALE
BORZESTI SRL

Toate utilitățile necesare lucrărilor de amenajare / construire si functionare vor fi asigurate
prin bransamente la retelele de utilitati existente a Punctului de lucru, astfel:
Gaze combustibile ( gaz metan)
Alimentarea cu gaze metan se va realiza din statia de reglare masura gaze DELGAZGRID
Onesti, prin intermediul a doua conducte subterane racordate in statia de reglare masura (SRM),
aflata la cca. 300 m de noua investitie
Curent electric
Alimentarea cu curent electric a centralei
Racordarea la reteaua de 110 kV se va face prin intermediul statiei electrice existente
110/35/6, prin doua alimentari.
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Racordarea la reteaua de 6 kV se va face prin intermediul statiei electrice existente
110/35/6, prin doua alimentari.
Evacuare energiei electrice obtinute, in SEN
Racordul la Sistemul Energetic National (SEN) se va face printr-o LEA (Linie Electrica
Aeriana) existenta, conectata direct in Statia de transformare Gutinas.
Apa potabila
Alimentare cu apa potabila se va face prin racord din metal, Dn 200 mm, lungime cca.
1200 m, la conducta de apa potabila existenta pe amplasament.
Apa potabila este distribuita din reţeaua de apa potabila a municipiului Oneşti aflata in
administrarea S.C. RAJA S.A. Costanta.
Apa demineralizata
In alimentarea cazanelor recuperatoare de caldura se va utiliza apa demineralizata si
gaze arse. Pentru prepararea apei demineralizate se va utiliza apa filtrata stocata in
rezervoarele de depozitare apa limpezita (3 buc.), V = 250 m3 fiecare.
Apa filtrata va alimenta instalatia de osmoza inversa, obtinandu-se apa demineralizata

1.8 INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANŢELE SAU PREPARATELE CHIMICE
1.8.1 Materii prime
Materia prima ce se va utiliza in functionarea centralei electruce va fi gazul natural combustibilul principal pentru turbinele cu gaz.
Gazul natural este un amestec de gaze, care poate fi foarte diferit după așezarea
zăcământului, cea mai mare parte este constituită din metan.
Conform Buletinului de analiza cromatografica nr. 153/04.06.20220 (anexa), compozitia
gazului natural preluat este:
Denumirea
componentilor

Continut in
% molare

% greutate

N2

1,2183

2,0576

CO2

0,5251

1,4019

Metan (CH4 )

97,1684

94,1598

Etan (C2H6)

0,7964

1,4613

Propan (C3H8)

0,1933

0,5248

Izo Butan (C4H10)

0,0369

0,1348

n Butan (C4H10)

0,0316

0,1156

Pagina 23 din 88

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU INVESTITIA ” RETEHNOLOGIZARE GRUP 7 DE PE PLATFORMA BORZESTI”
Beneficiar: S.C. ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L.
Executant : BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L.

Izo Pentan (C5H12)

0,0107

0,0497

n Pentan (C5H12)

0,0058

0,0275

N Hexan (C6H14)

0,0115

0,0572

Puterea calorifica a gazului natural preluat, este:
- superioara
39.600 kJ/m3
- inferioara
35.701 kJ/m3
1.8.2 Materiale auxiliare
In functionarea centralei electrice se vor mai utiliza, uleiuri pentru lubrifierea si/sau racirea
diferitelor echipamente.
Uleiurile ce vor fi utilizate vor fi manipulate si depozitate în conformitate cu cerinţele din
fişele cu date de securitate (anexa). Se vor lua în considerare toate frazele de risc, frazele de
securitate şi măsurile de protecţie si se vor implementa prevederile din fişele cu date de
securitate pentru substanta utilizata.
1.8.3 Informaţii despre materiile prime, produse finite, subsatanţele sau preparatele chimice
Informatiile despre materii prime utilkizate sun prezentate in tabelul urmator:
Tabelul Nr. 1.2

Denumirea materiei prime,
a substanţei sau a
preparatului chimic
MATERII PRIME
Gaz metan

1.9

Cantitatea anuală /
existentă în stoc
(tone)

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor
chimice

306.600.000 Nm3/an F+(extrem de inflamabil) R12

INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI SAU BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL

1.9.1 Poluantii fizici – Zgomotul si vibratiile
În faza de constructie se vor executa lucrari de demontare a utilajelor Grupului 7 existent
si lucrari de montare a utilajelor noii centrale electrice, fiind posibila aparitia poluarii fonice.
Prezenta zgomotului in mediul ambiental cu repercusiuni asupra stării de sănătate si
confort al colectivităţii umane expuse defineşte poluarea sonora.
Nivelul noxei “zgomot” este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de utilaje,
vehicule, pentru incinte industriale, etc., funcţie de natura şi tipul de zgomot.
Limitele maxime admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului Din punct de
vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în SR 10009 – 2017 „Acustica. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”.
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Pentru incinta amplasamentului, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele care se vor
utiliza pentru operaţiile de executie si montaj va trebui sa se încadreze sub urmatoarele valori:
- 65 dB (A) – la limita incintei
- 90 dB (A) – în interiorul incintei
Zgomotul şi vibraţiile pot sa apăra numai în timpul execuţiei unor lucrări din faza de
şantier. Pentru a nu se depăşi limitele de toleranta admise, utilajele şi mijloacele de transport
folosite trebuie sa fie supuse procesului de atestare tehnica.
În cele ce urmează se prezintă principalele surse de zgomot asociate activităţilor care se
vor desfăşura în cadrul amplasamentului:
- utilaje si vehicule utilizate in faza executării lucrărilor de construcţii: utilaje de transport,
utilaje de ridicat (macara)
- circulaţia autoturismelor la intrarea si ieşirea din amplasament
- manevrarea utilajelor pe platforma libera
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 5 din HG 493/2006, privind cerinţele
minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de
zgomot, acesta nu va depăşi valoarea limita de expunere L(EX, 8h) de 87 dB(A).
In vecinatatea amplasamentului nu exista receptori care sa necesite protectie.
Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de masuri
tehnice si operaţionale cum ar fi:
 folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot – nivelul de
zgomot nu va depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament
 diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor
 oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuării operaţiilor de descărcare a
materialelor
Menţionam ca toate sistemele constructive, materialele si elementele de construcţie noi
si/sau de import vor fi utilizate doar daca sunt agrementate tehnic si vor respecta prevederile
legislaţiei învigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în
mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).
In faza de funcţionare a investitiei, sursele de zgomot si vibratii vor fi datorate
functionarii turbinelor, ventilatoarelor de aer, compresoarelor
Pentru respectarea recomandarilor documentului de referinta BAT privind nivelul de
zgomot generat de echipamente, unele dintre acestea vor fi amplasate în interiorul cladirii
Grupuli 7 existent. Pentru preluarea eventualelor vibratii, prin proiect s-a prevazut:
• fundaţii independente monobloc cu centrări corespunzătoare la utilajele dinamice
(pompe, banda transportoare, filtru)
• rodaj mecanic,
• ungere adecvata,
• echilibrarea utilajelor.
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•

verificarea periodica a echipamentelor cu organe de maşini în mişcare
Prin cele menţionate se apreciaza că nivelul de zgomot la limita societatii nu va fi influentat
de functionarea noii centrale si nu se va depăşi valoarea maxim admisa de 65 dB.
Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate

Măsuri de
eliminare/
Reducere
a poluării

Cu implementare măsurilor
de eliminare/reducere a
poluării

Pe zone
rezidenţiale, de
recreere sau alte
zone protejate cu
luarea în
considerare a
poluării de fond
Fără măsuri de eliminare/
reducere a poluării

Pe zone de protecţie/restricţie aferente
obictuvului, conform legislaţiei în vigoare

Pe
zona
obiectiv

Poluare de fond

Poluare maximă permisă
(limita maximă admisă pt. om şi mediu)

Nr. surse de poluare

Sursa de poluare

Tipul poluării

Tabelul Nr. 1.3
Poluare calculată produsă de
activitate şi măsuri de
eliminare/reducere

A. In faza de executie a investitiei

Poluare
fonica
(zgomot
vibratii )

Mijloace auto
Mijloace de ridicat

10

Lech zi
65dB(A)
Cz= 60

Sunt surse
exterioare de
zgomot cu
acţiune pe
perioada de
constructie,
active numai pe
timpul zilei, cu
impact mediu
asupra
receptorilor
învecinaţi

Activitãti
învecinate
45 dB(A)
Cz=40

B. In faza de functionare
Poluare turbine cu gaz
fonica
(zgomot
turbine cu abur
vibratii )

3
2

compresor gaze
compressor aer

1
1

Ventilatoare aer
Pompe

6

Lech zi
65dB(A)
Cz= 60
Lech
noapte
45 dB(A)
Cz=40

85 dB(A)

85 dB(A)

90 dB(A)

95 dB(A)
65dB(A)
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1.9.2 Poluanti biologici
Investitia nu va genera poluanti biologici din categoria microorganisme, virusi sau altele
asemenea.

1.10
DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL
INDICAREA MOTIVULUI ALEGERII UNEIA DINTRE ELE

PROIECTULUI ŞI

1.10.1 Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
Prin nerealizarea proiectului propus, ELECTROCENTRALE BORZESTI -Punct de lucru nu va
produce curent electric conform normelor de protecţia mediului şi politicii UE în ceea ce priveşte
reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice.
1.10.2 Alternativa “1”
Reprezinta situatia in care investitia s-ar realiza intr-o alta locatie.
Nu poate fi luata in discutie o asemenea alternativa, deoarece ELECTROCENTRALE
BORZESTI - Punct de lucru are ca activitate principala producerea ernergiei electrice, avand
structuri si cladiri ce pot fi utilizate cat si posibilitatea de racordare cu usurinta la utilitatile din
zona, respectiv gaz natural, energie electrica si alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate.
1.10.3 Alternativa “2” sau alternativa de proiect
Tehnologiile cuprinse în BREF pentru producerea de energie electrica care au fost
analizate comparativ pentru stabilirea solutiei optime au fost urmatoarele:
- Ciclu de abur (cazan, turbina cu abur, generator electric)
- Conversia directa (turbina cu gaze, generator electric)
- Ciclu combinat (turbina cu gaze, generator electric, cazan recuperator, turbina cu abur,
generator electric aferent turbinei cu)
Din analiza celor trei solutii a rezultat ca cea mai eficienta investitie este cea referitoare la
ciclul combinat pe gaze.
Nivelul tehnologic adoptat si utilajele propuse sunt de ultima generatie si sunt in
conformitate cu cele mai bune tehnici in domeniu.
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1.11 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A AMPLASAMENTULUI PENTRU
ALTERNATIVELE LA PROIECT
Conform Planului de incadrare in zona (anexa), noua investitie se va realiza pe teritoriul
administrativ al localitatii Onesti, in incinta ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru ( fosta
CET Borzesti) .

ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru, se aflã situată pe platforma industrială
Borzeşti, pe malul drept al râului Trotuş, la cca. 6 km de municipiul Oneşti şi are următorii vecini:
Sud - teren proprietate Primaria Onesti
Nord - S.C. RAFO S.A
Vest – teren proprietate Primaria Onesti

Est - S.C. GIRONAP S.A. Onesti
Coordonatele geografice ale amplasamentului, proiectat in sistem Stereo ’70, sunt
X: 529341

Y: 641670
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Din punct de vedere fizico – geografic, platforma industrială Borzeşti din care face parte
şi ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru, este situată în Subcarpaţii Orientali, pe valea
Trotuşului.
Regiunea este în general deluroasă, cota frecventă fiind cuprinsă între 250 – 450 m iar
cota dominantă între 600 – 1200 m. Orientarea culmilor este de la vest la est iar înclinarea
pantelor fiind de la nord la sud şi de la vest spre est.
In ceea ce priveşte gradul de fragmentare a reliefului, acesta se poate califica ca fiind
moderat.
Modul de încadrare in planurile de amenajare a teritoriului a fost reglementat prin
certificatul de urbanism nr. 69 din 03.04.2020 (anexa) , eliberat de Primăria municipiului Onesti
(anexa).
Regimul juridic al terenului : Terenul in suprafata de aproximativ 8.500 mp este situat in
intravilanul municipiului Onesti, str. Fantanele nr. 16, pe platforma CET Borzesti si este in
proprietatea INFINITE GAS DEVELOPMENT S.R.L. conform Contractului de vanzare cumparare cu
incheiere de autentificare nr. 440719.12.2019(anexa)
INFINITE GAS DEVELOPMENT SRL si-a schimbat denumirea in ELECTROCENTRALE BORZESTI
S.R.L. conform Rezolutiei nr. 48658 din 24.04.2020 pronuntata in sedinta din 24.04.2020 si a
Certificatului de integistrare mentiuni(anexa).
Regimul economic al terenului
Folosinta actuala a terenului: este de teren industrial destinatie stabilita prin P.U.G.-ul
Municipiului Onesti, U.T.R. 26.
Platforma CET Borzesti, avea:
a) functiunea dominanta – producerea energiei termice si electrice;
b) functiuni complementare admise in zona – constructii destinate depozitarii, ambalarii, cai de
comunicatie rutiere, feroviare si constructii aferente, constructii aferente lucrarilor tehnicoedilitare de deservire, servicii compatibile, zona verde amenajata, perdele de protectie.
Regimul tehnic al terenului
Conform Planului Urbanistic General U.T.R. 26, terenul in suprafata de aproximativ 8.500 mp,
se afla intr-o zona de echipare tehnico-edilitara.
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2.
2.1

PROCESE TEHNOLOGICE
PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCŢIE

2.1.1 Producerea energiei electrice
Instalatiile de cogenerare au cunoscut o dezvoltare deosebita in ultimele doua decenii,
datorita crizelor energetice, si ca urmare a Protocolului de la Kyoto, referitor la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera.
Implementarea sistemului de cogenerare prezinta o serie de avantaje, dintre care cele
mai importante sunt:
- aplicarea in practica a celor mai moderne solutii energetice;
- utilizarea rationala a combustibilului;
- costuri de productie si exploatare mici;
-utilizarea energiei electrice pentru nevoile proprii si pomparea surplusului in sistemul
energetic national, devenind astfel si producatori de energie electrica, ceea ce conduce la
eficientizarea investitiei
Principiul de functionare a unei centrale electrice cu ciclu combinat
Principiul centralelor termoelectrice cu ciclu combinat are la baza doua cicluri de
producere a energiei. Primul ciclu apare în turbinele cu gaz. Aerul este comprimat si apoi introdus
în camerele de ardere cu ajutorul unui compresor centrifugal. Aici, gazele naturale în amestec
cu aerul sunt arse si produc gaze de ardere cu parametrii (temperatura si presiune) ridicati, care
se extind printr-o turbina. Turbina actioneaza un generator electric producand curent electric.
Cel de-al doilea ciclu este un ciclu de abur. Gazele de ardere fierbinti esapate din turbinele
cu gaz sunt introduse într-un cazan recuperator de caldura unde energia termica continuta în
gazele de ardere este folosita pentru producerea de abur ce actioneaza o turbina de abur care
la randul lui actioneaza un generator electric, producand curent electric.
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Schema de principiu a centralei electrice in ciclu combinat ce se va realiza este:

Procesul de producere energie electrica in centrala cu ciclu combinat proiectata
Tehnologia presupune, urmatoarele:
- alimentarea cu combustibil - gaz natural
- arderea combustibilului,gaz natural, in turbinele cu gaz
- comprimarea si alimentarea cu aer a arderii
- destinderea gazelor de ardere in turbina cu gaz cu producere energie mecanica
- transformarea energiei mecanice in energie electrica de generator de curent electric;
- evacuarea gazelor de ardere în cazanele recuperatoare de caldura ;
- utilizarea energiei termice continute în gazele de ardere pentru a genera abur de înalta
presiune;
- destinderea aburului in turbine cu abur cu producere de energie mecanica
- condensarea aburului mort in condensatoare si reutilizarea acestuia in cazanele
recuperatoare de caldura;
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- transformarea energiei mecanice produse de turbina cu abur in energie electrica de
generator de curent electric;
- evacuarea gazelor de ardere ;
- distributia energiei in sistemul energetic national ;
- tratarea apei brute in vederea obtinerii apei demineralizate;
- obtinerea apei demineralizate in instalatia de osmoza inversa
In functionare, turbinele cu gaz (TG) vor fi alimentate cu gaz metan si aer comprimat.
După trecerea printr-un filtru de aer, aerul ambiental este introdus în compresorul de aer,
unde presiunea acestuia crește de aproximativ 13,4 ori (raportul de compresie al compresorului
de aer).
La ieșirea din compresorul de aer, aerul comprimat având acum o temperatură mai mare
decât cea ambientală (rezultat al procesului de compresie al unui gaz) este introdus în camera
de ardere al instalatiei turbina cu gaze. În același timp, în camera de ardere este introdus și
combustibilul, gaz metan.
Pentru aceasta, debitul de gaz natural preluat din SRM-ul (Statie de Reducere–Masura
gaze naturale) existent in incinta centralei va fi introdus întâi în staţia de compresoare gaz natural
pentru a-i creste presiune pana la cea impusa de turbina cu gaz (cca. 24 Bar). Cantitatea de gaz
natural necesară funcţionării centralei cu ciclu combinat de 189 MW va fi de circa 35.000 Nm3/h.
Aceasta cantitate va fi asigurată din reţeaua de gaz natural a punctului de lucru.
În camera de ardere, cu ajutorul arzătoarelor NOx scăzut, are loc combustia amestecului
dintre aerul comprimat și gazul natural (combustibil). Din punct de vedere masic, acest amestec
este compus din cca. 3% combustibil și cca. 97% aer. În urma procesului de ardere (combustie)
gazele de ardere trec în turbina cu gaze unde se destind printr-o serie de ajutaje și palete,
energia gazelor de ardere fiind transformata în lucru mecanic la axul turbinei.
Axul turbinei cu gaze este conectat la un generator electric, amplasat in capatul rece,
langa compresorul de aer, care prin fenomenul de inducție electromagnetică generează putere
electrică la bornele acestuia.
La finalizarea procesului de destindere (la ieșirea din turbina cu gaze), debitul de gaze de
ardere va avea aproximativ presiunea mediului ambiant dar va avea o temperatură de cca.
450°C, ceea ce înseamnă că o cantitate de energie termica este încă disponibilă în cantitatea
de gaze de ardere evacuate din turbina cu gaze.
Pentru a recupera o parte din această energie, ce poate fi considerată “reziduală”, debitul
de gaze de ardere evacuat din turbina cu gaze este introdus într-un cazan recuperator de
caldura, unde energia termica din gazele de ardere este folosita pentru producerea aburului ce
va antrena turbina cu abur care la randul sau va actiona un generator de producere current
electric.
Cele trei cazane recuperatoare vor functiona grupat astfel:
− un cazan recuperatoar împreuna cu o turbina cu abur de 14,725 MW
− doua cazane recuperatoare împreuna cu o turbina cu abur de 27,96 MW
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În acest cazan recuperator aburul este produs la două nivele de presiune, cca. 55 bar,
respectiv 6,0 bar.
In principiu apa de alimentare (apa demineralizata si condens recirculat) intră in cazanul
recuperator de caldura printr-un prim economizor ce are rolul de a preîncălzi apa de alimentare.
Apa demineralizata necesara producerii aburului în cazanul recuperator este preparata în cadrul
statiei de tratare chimica a apei prin osmoza inversa.
După ieșirea din economizor apa de alimentare trece in vaporizator unde are loc
schimbarea de faza din apa in abur. Aburul este introdus în supraîncălzitorul de înaltă presiune
unde este adus la parametrii necesari functionarii turbinei cu abur.
După ieșirea din acest ultim schimbător aburul, numit “abur viu” iese din cazanul
recuperator și este introdus în turbina cu abur, unde printr-o serie de ajutaje și diafragme, printrun proces de destindere, energia acestuia este transformata în lucru mecanic la axul turbinei.
Axul turbinei cu abur este conectat la un generator electric (altul decât cel al turbinei cu
gaze), care prin fenomenul de inducție electromagnetică generează putere electrică la bornele
acestuia.
Gazele de ardere, dupa ce au cedat caldura, sunt evacuate in atmosfera prin cosul de
dispersie aferent fiecarui cazan recuperator, cu o temperatura de cca. 75 °C.
Condensarea aburului evacuat de la fiecare turbina se va realiza in condensatoarele de
suprafata racite cu aer. Prin tevile cu aripioare ale condensatorului va circula aburul ce va fi
condensat iar printre tevi va circula aerul furnizat de doua ventilatoare,
Condensatul din abur va fi preluat din condensatoare cu pompe echipate cu convertizor
de frecventa si introdus în degazorul de apa de alimentare al cazanelor recuperatoare de
caldura.
Generatoarele turbinelor cu gaze și al turbinelor cu abur au prevazut cate un
transformator de evacuare care ridică tensiunea de la 11,5 kV la 35 de kV în Statie Electrica
CET Borzesti. Energia electrică este apoi injectată în SEN prin intermediul a două
transformatoare 220/35 kV. Cele 5 generatoarele electrice ale celor 3 turbine cu gaze şi 2 turbine
cu abur, vor genera împreuna circa 189 MW in SEN.
Sistemul de control al centralei electrice se bazeaza pe un sistem DCS care va contine
toate echipamentele hardware si software, toate licentele de operare si echipamentele anexe
pentru a asigura comanda integrata si supravegherea centralei, din camera de comanda.
2.1.2 Producerea apei demineralizate
Principiul de functionare al instalatiei de osmoza inversa
Osmoza este un fenomen natural, trecerea spontana a apei dintr-o solutie diluata intr-una
mai concentrate, printr-o membrane semipermeabila. Forta exercitata de solutie asupra
membrane reprezinta presiunea sa osmotica.
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Presiunea osmotica este in functie de concentratia solutiei, sau in cazul de fata in functie
de salinitatea apei.
Osmoza inversa este procesul prin care fluxul osmotic este inversat.
Inversarea este realizata aplicand o presiune superioara presiunii osmotice, asupra unei
solutii concentrate, in acest fel numai apa va trece prin membrana, iar sarurile vor fi retinute pe
membrana.
Procesul de osmoza inversa permite indepartarea sarurilor dizolvate in apa si a
eventualelor impuritati in procent de 98÷99%. Membranele semipermeabile sunt constituite din
diferite straturi de fibre speciale, de diferite tipuri si configuratii.
In urma separarii prin membranele osmotice rezulta doua fluxuri de apa: “permeatul” care
reprezinta apa demineralizata si “concentratul” care reprezinta apa incarcata cu saruri.
Procesul de producere apa demineralizata in instalatia de osmoza inversa
Pentru obtinerea apei demineralizate se va utiliza apa tehnologica ce va fi tratata in statia
de pretratare existenta. Tratarea va consta in decantarea suspensiilor in doua decantoare si apoi
filtrarea trei filtre mecanice cu cuart in cadrul statiei de filtrare, obtinandu-se apa filtrata.
Apa tehnologica va fi preluata din doua surse, prin aductiuni existente :
- râul Trotuş, din barajul de beton Comăneşti
Apa din barajul Comanesti este transportata printr-o conducta Dn800 mm, confectionata
din teava metalica si tuburi din beton Premo, in lungime de 32 km pana la Priza Perchiu, unde
este bransata la conductele de aductiune Dn 400 mm si Dn 800 mm, in lungimea totala de 3.290
m fiecare, pana la incinta SE Borzesti.
- acumularea Poiana Uzului;
Apa din acumularea Poiana Uzului este transportata printr-o conducta din beton Dn
600mm, in lungime de 13 km pana la bransamentul in conducta de aductiune din barajul
Comanesti. Bransamentul este situat aval de podul de fier din localitatea Darmanesti.
Apa filtrata va fi stocata in rezervoare de unde va alimenta instalatia de osmoza inversa.
Statiile industriale de osmoza inversa sunt echipamente automatizate destinate
aplicatiilor de demineralizarea apei care folosesc pompe de presiune pentru aplicarea
principiului osmozei inverse.
Presiunea aplicata cu ajutorul unei pompe forteaza trecerea apei prin membranele
osmotice care au o finete de filtrare de 0.0001 microni si care retin in proportie de pana la 99.8%
sarurile minerale si celalalte elemente continute in apa.
Apa demineralizata obtinuta se va utiliza la alimentarea cazanelor recuperatoare de
caldura iar apa cu saruri de Ca si Mg va fi preluata in canalizarea pluviala existenta in zona si
evacuata in raul Trotus prin evacuarea E4.
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2.2

NIVELUL TEHNOLOGIEI ADOPTATE

Implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operarea instalaţiilor de mari
dimensiuni, atât industriale cât şi agricole este unul dintre cele mai importante instrumente
utilizate în protecţia mediului şi constituie cea mai importantă parte a procesului integrat de
prevenire şi control al poluării (IPPC).
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă cel mai avansat stadiu în dezvoltarea
tehnologiilor utilizate şi a metodelor de operare, care pot fi implementate într-un anumit sector
industrial, cu condiţia să fie acceptabile din punct de vedere economic şi tehnic şi care asigura
per ansamblu eficienţă maximă din punct de vedere al protecţiei mediului. Ca rezultat al alinierii
legislaţiei la cea a UE, s-a emis Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
Ciclurile combinate fac parte din cele mai avansate tehnologii de producere a energiei
electrice, disponibile în prezent în vederea asigurarii unei energii eficiente, fiabile si economice.
Aceste cicluri combinate de producere a energiei electrice pot atinge, în conditii optime,
eficiente termice ridicate, la arderea gazului natural. Impactul lor asupra mediului pe kWh este
cel mai redus dintre toate tehnologiile existente în prezent.
Ciclurile combinate, de o înalta eficienta, integreaza tehnologia avansata a turbinelor cu
gaz si ciclurile fiabile cu abur, cu cele mai noi turbine cu abur si cazane recuperatoare (HRSG),
multi-presiune.
Eficienta termica a ciclurilor combinate este superioara altor sisteme conventionale de
generare a energiei electrice. Cele mai eficiente cicluri de generare a energiei electrice sunt cele
cu cazane recuperatoare, fara ardere suplimentara, cu componente preproiectate si care au si
cea mai mica investitie. Echipamentele standard ale ciclurilor combinate sunt prefabricate în
vederea minimalizarii timpului si costului de instalare.
Sistemele de cicluri combinate asigura flexibilitatea în operare, atât în regim de baza cât
si în regim de sarcina medie, cu porniri zilnice. Echipamentele ciclurilor combinate pot fi pornite
rapid, în general ajungând la doua treimi din puterea centralei electrice, în mai putin de 60 de
minute.
Performantele turbinei cu gaz
Centrala in ciclu combinat va fi dotata cu trei grupuri generatoare cu turbine marca GE
(General Electric) de tipul LM6000PC/PD, care functioneaza avand drept combustibil gazul
metan.
Specificatii pentru ciclul simplu (50
Hz and 60 Hz)
Iesire neta (MW)
Rata neta de încălzire (Btu/kWh, LHV)
Rata neta de încălzire (kJ/kWh, LHV)

LM6000 PC
45/50*
8,651
9,127
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Rata de încărcare (MW/minute)
Timp de pornire (fier rece) (min.)
GT min. turn down load (domeniul de

50
5
25%

operare al turbinei de ardere în modul cu
emisii reduse ) (%)

Specificatii ciclu combinat 1x1
Ieşire neta (MW)
59/66*
Rata neta de încălzire (Btu/kWh, LHV)
6,573
Rata neta de încălzire (kJ/kWh, LHV)
6,935
Rata de încărcare (MW/minute)
50
Timp de pornire (fier rece) (min.)
30
GT min. turn down load (domeniul de
19%
operare al turbinei de ardere în modul
cu emisii reduse ) (%)
Specificatii ciclu combinat 2x1
Ieşire neta (MW)
118/133*
Rata neta de încălzire (Btu/kWh, LHV)
6,555
Rata neta de încălzire (kJ/kWh, LHV)
6,916
Rata de încărcare (MW/minute)
100
Timp de pornire (fier rece) (min.)
30
GT min. turn down load (domeniul de
19%
operare al turbinei de ardere în modul
cu emisii reduse ) (%)
Specificatii suplimentare pentru centrala tip LM6000
Fiabilitatea
99.8%
Disponibilitatea
98.7%
Pragul de fiabilitate
99.1%
Orele de operare
18.7M
Sectiunea de ore de operare la cald
25,000
Ore de revizie
50,000
NOx emisii (ppm) (@ 15% O2)
25
CO (ppm) (@ 15% O2)
89/150**
Zgomot (dBA average)
85
Temperatura de evacuare (°F/°C)
824/440
Fluxul de masa de evacuare (lbs)
284.4
Fluxul de masa de evacuare (Kg/s)
129.0
Combustie
SAC
Denumire
LM6000 (52)
* MW iesire fara SPRINT/cu SPRINT
**La incarcarea de baza/minimum de incarcare (turndown) fara reducere
NOTE: Toate evaluarile sunt nete, pe baza conditiilor ISO si a gazelor naturale. Performanța reală va varia
în funcție de condițiile specifice, de combustibil și de proiect.
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Reducerea emisiilor de NOx
Pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot în cazul acestui proiect, s-a urmarit în mod
deosebit tipul de arzatoare utilizate, astfel încât procesul de formare a oxizilor de azot sa fie
redus. Simultan cu reducerea oxizilor de azot, se urmareste în egala masura, atât obtinerea unei
arderi cât mai complete (concentratii reduse de CO), cât si împiedicarea formarii altor poluanti
(particule, N2O - gaz cu efect de sera).
Arzatoarele cu formare redusa de oxizi de azot modifica modul de introducere a aerului
si combustibilului pentru a întârzia formarea amestecului combustibil-aer, reducându-se astfel
disponibilitatea participarii oxigenului la amestec si scaderea implicit a maximului temperaturii
flacarii. Acest tip de arzatoare întârzie conversia azotului continut în combustibil, în NOx precum
si formarea asa-numitului NOx termic, realizând însa o ardere eficienta.
Caracteristica de baza a combustibililor uscati cu NOx redus, este aceea ca amestecul
aerului cu combustibilul si arderea au loc în 2 etape succesive. Prin amestecarea aerului cu
combustibilul înainte de ardere se asigura o distributie omogena a temperaturii si o temperatura
mai redusa a flacarii, rezultând emisii mai reduse de NOx.
Reducerea emisiilor de CO si CO2
Arderea gazului natural in turbinele cu gaz duce la emisii de CO2 mult mai mici decat din
arderea combustibililor fosiili.
Tabelul urmator prezinta factorii de emisie specifici CO2 pentru combustibilii principali
utilizati in instalatiile mari de ardere.
Combustibil

Factori de emisie specifici
pentru CO2
(t CO2/TJ (g/kWh) kg/MWh)
55 (198)

Pacura cu continu ridicat de sulf (HFO)

80 (288)

Pacura cu continut redus de sulf (LFO)

77 (277)

Antracit

95 (342)

Lignit

110 (396)

Gaz natural

Se observa ca gazul natural are emisiile de CO2 cele mai reduse în comparatie cu orice
alt combustibil fosil.
Monoxidul de carbon (CO) apare totdeauna ca un produs intermediar al procesului de
ardere, in special in conditii de ardere substoichiometrice.
Pentru minimizarea emisiei de CO este considerata ca fiind BAT asigurarea arderii
complete,
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Comparatie între cele mai bune tehnici disponibile (BAT) si activitatea din instalatia
analizata
Evaluarea nivelului tehnologiei aplicate la noua centrala electrica s-a efectuat pe baza
Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de
dimensiuni mari, în temeiul directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului
BAT
1.2 Monitorizare
BAT 2. BAT constă în determinarea
randamentului electric net și/sau a
consumului total net de combustibil și/sau a
randamentului mecanic net al unităților de
gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin
efectuarea unui test de performanță la
sarcină maximă (1) conform standardelor
EN, după punerea în funcțiune a unității și
după fiecare modificare care ar putea afecta
în mod semnificativ randamentul electric net
și/sau consumul total net de combustibil
și/sau randamentul mecanic net al unității.
Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT
constă în utilizarea standardelor ISO, a
standardelor naționale sau a altor standarde
internaționale care asigură furnizarea de
date de o calitate științifică echivalentă.
BAT 3. BAT constă în monitorizarea
parametrilor-cheie de proces relevanți
pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor
indicați mai jos.
- Gaze de ardere
▪ continut de oxigen
▪ temperatura
▪ presiune
- Ape uzate provenite din tratarea gazelor
de ardere
▪ debit
▪ pH
▪ temperatura
BAT 4.BAT constă în monitorizarea emisiilor
în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos
și în conformitate cu standardele EN. Dacă
nu sunt disponibile standarde EN, BAT
constă în utilizarea standardelor ISO, a
standardelor naționale sau a altor standarde
internaționale care asigură furnizarea de
date de o calitate științifică echivalentă.
NOx
CO

Mod
de
aplicare

Da

Da

Da

Descriere tehnica ce se va aplica

Se va face dupa finalizare investitiei, in timpul probelor
tehnologice cand se va face si testul de performanta la
sarcina maxima

Prin sistemul DCS este prevazut a se masura continutul
de oxigen, temperature si presiunea gazelor de ardere
rezultate de la turbinele pe gaze
Instalatia turbina cu gaze va fi complet echipata si
prevazuta cu aparatura de automatizare necesara
(termocuple, senzori, detectoare de fum si gaze, etc.).

Prin proiect este prevazuta monitorizarea permanenta
a emisiilor de NOx si CO
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BAT 5. BAT constă în monitorizarea
emisiilor în apă provenite din tratarea
gazelor de ardere cel puțin cu frecvența
indicată mai jos și în conformitate cu
standardele EN. Dacă nu sunt disponibile
standarde EN, BAT constă în utilizarea
standardelor ISO, a standardelor naționale
sau a altor standarde internaționale care
asigură furnizarea de date de o calitate
științifică echivalentă.
1.3. Performanța generală de mediu și
calitatea arderii
BAT 6.În vederea îmbunătățirii performanței
generale de mediu a instalațiilor de ardere și
a reducerii emisiilor de CO și substanțe
nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei
arderi optimizate și în utilizarea unei
combinații adecvate a tehnicilor indicate mai
jos.
a. Malaxarea
combustibilului

și

Nu

Da

amestecarea

In camera de ardere a turbinelor cu gaz, se face
amestecarea aerului cu gazul metan in proportia de cca.
3% combustibil și cca. 97% aer.
Prin amestecarea aerului cu combustibilul înainte de
ardere se asigura o distributie omogena a temperaturii si
o temperatura mai redusa a flacarii, rezultând emisii mai
reduse de CO, avand in vedere ca este o ardere in exces
mare de aer.
Intretinerea sistemului de ardere se va face conform
instructiunilor si recomandarilor furnizorului
Sistemul de ardere afferent TG va fi capabil sa
interactioneze cu sistemul de control distribuit (DCS) al
centralei.

b. Întreținerea sistemului de ardere
c. Sistem de control avansat
d. Un model bun de echipamente de ardere

BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce
emisiile în aer în condiții normale de
funcționare, BAT constă în asigurarea
utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la
capacitatea și disponibilitatea optimă, prin
proiectare,
exploatare
și
întreținere
adecvată.
BAT 9.În vederea îmbunătățirii performanței
generale de mediu a instalațiilor de ardere
și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor
în aer, BAT constă în includerea
următoarelor elemente în programele de
asigurare a calității/control al calității pentru
toți combustibilii utilizați, în cadrul
sistemului de management de mediu
(i) Caracterizarea inițială completă a
combustibilului utilizat, inclusiv cel puțin
parametrii enumerați mai jos și în
conformitate cu standardele EN. Se pot
aplica standardele ISO, standardele

Gazele de ardere nu sunt tratate cu apa .

Da

Da

Intretinerea si exploatarea turbinelor de gaze se va face
conform instructiunilor si recomandarilor furnizorului
Se va asigura întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor în
conformitate cu documentaţiile tehnice de execuţie şi ale
regulamentului de întreţinere şi exploatare cu care
centrala va fi dotată.
Caracterizarea inițială și testarea periodică a
combustibilului - gaz metan, se efectueaza de către
furnizorul de combustibil DELGAZ GRID. Acesta
transmite lunar un raport cu parametrii analizati
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naționale
sau
alte
standarde
internaționale cu condiția ca acestea să
asigure furnizarea de date de o calitate
științifică echivalentă.
(ii) Testarea
periodică
a
calității
combustibilului pentru a verifica dacă
acesta este compatibil cu caracterizarea
inițială și în conformitate cu specificațiile
de proiectare a instalației. Frecvența
testării și parametrii aleși din tabelul de
mai jos se bazează pe variabilitatea
combustibilului și o evaluare a relevanței
emisiilor de poluanți (de exemplu,
concentrația în combustibil, tratamentul
aplicat gazelor de ardere).
(iii) Adaptarea
ulterioară
a
setărilor
instalației, după cum și când este
necesar și posibil [de exemplu integrarea
caracterizării și controlului
BAT 10.Pentru a reduce emisiile în aer
și/sau în apă în condiții de funcționare altele
decât cele normale (OTNOC), BAT constă în
elaborarea și punerea în aplicare a unui plan
de gestionare în cadrul sistemului de
management de mediu (a se vedea BAT 1),
proporțional cu relevanța unor posibile
eliberări de poluanți, care să includă
următoarele elemente:
— proiectarea corespunzătoare a sistemelor
considerate relevante pentru apariția
OTNOC care ar putea avea un impact
asupra emisiilor în aer, apă și/sau sol (de
exemplu, concepte de modele cu sarcină
redusă pentru reducerea sarcinilor de
pornire și de oprire minime în vederea
asigurării unei producții stabile la turbinele
cu gaz);
— elaborarea și punerea în aplicare a unui
plan specific de întreținere preventivă pentru
aceste sisteme relevante;
— analizarea și înregistrarea emisiilor
produse ca urmare a OTNOC și a
împrejurărilor aferente și punerea în aplicare
a măsurilor de remediere, dacă este
necesar;
— evaluarea periodică a emisiilor globale în
timpul OTNOC (de exemplu, frecvența
evenimentelor,
BAT11. BAT constă în monitorizarea
corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în
apă în timpul OTNOC.

Da

Da

In vederea conducerii optime a proceselor si pentru
prevenirea producerii unui accident tehnic, va fi
implementat un sistem de control distribuit DCS aferent
centralei electrice Sistemul de control distribuit, de tip
DCS va conecta toate dispozitivele smart existente în
centrala (senzori de nivel, presiune după caz, robinete
de control, debitmetre, stări echipamente etc.) si va fi
montat in camera de comanda.
Sistemul de control si de siguranta va asigura:
- detectarea automată a funcționării anormale a
echipamentelor;
- detectarea automată a funcționării anormale
a
procesului controlat;
- asigurarea izolarii procesului si eventual a
depresurizarii in anumite conditii anormale de
functionare;
- asigurarea de masuri pentru prevenirea situatiilor de
avarie;
- asigurarea măsurilor de limitare a efectelor sau
escaladării unei consecințe periculoase;
- furnizarea de informații de alarmare atat sonoră cat și
vizuală pentru alertarea operatorilor și pentru a permite
acestora să evalueze situatia si sa actioneze in
consecinta;

Sistemul de control si de siguranta DCS va asigura:
- detectarea automată a funcționării anormale a
echipamentelor;
- furnizarea de informații de alarmare atat sonoră cat și
vizuală pentru alertarea operatorilor și pentru a permite
acestora să evalueze situatia si sa actioneze in
consecinta;
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1.4. Eficiența energetică
BAT12. În vederea creșterii eficienței
energetice a unităților de ardere, de
gazeificare și/sau IGCC care funcționează
mai mult de 1500 h/an, BAT constă în
utilizarea unei combinații adecvate a
tehnicilor indicate mai jos.
- Optimizarea arderii
- Optimizarea condițiilor în mediul de lucru
- Optimizarea ciclului de abur
- Reducerea la minim a consumului de
energie
- Preîncălzirea aerului de combustie
- Preîncălzirea combustibilului
- Sistem de control avansat
- Preîncălzirea apei de alimentare utilizând
căldura recuperate
- Recuperarea căldurii prin cogenerare
(CHP)
- Disponibilitatea instalației de cogenerare
- Condensator de gaze de ardere
- Acumulare de căldură
- Coș de fum care funcționează în regim
umed
- Evacuare printr-un turn de răcire
- Reducerea la minimum a pierderilor de
căldură
- Materiale avansate
- Modernizarea turbinei cu abur
- Parametri supercritici și ultrasupercritici ai
aburului

Da

Nivelul de eficienta energetica asociate BAT
pentru arderea gazului natural pentru turbina
cu gaz in ciclu combinat CHP CCGT 50-600
MW este 53-58,5 %
BAT 13. Pentru a reduce consumul de apă
și volumul apelor uzate contaminate

Prin proiect se prevede realizarea unei centrale electrice
cu ciclu combinat formata din trei grupuri cu generatoare
electrice antrenate de turbine pe gaze (TG) si cazane
recuperatoare pentru producere de abur de medie
presiune(HRSG), utilizat la actionarea a doua turbine pe
abur, care, la randul lor, antreneaza alte doua
generatoare electrice.
Turbina cu gaz cu nivelul de referinta O2 de 15% combustibilul utilizat – gaz natural.
TG, are in componenta: un compresor de aer, o camera
de ardere si turbina propriu-zisa, amplasate pe acelasi
ax. Generatorul electric este plasat in capatul rece langa
compresorul de aer.
Turbina va fi echipata cu toate sistemele necesare pentru
operarea în siguranta si în functie de cele mai recente
standarde, cum ar fi:
- sistemul de alimentare cu gaze naturale;
- sistemul de detectare si aprindere flacara;
- sistemul de oprire al turbinei si pornire de la rece;
- sistemul de ungere cu ulei a lagarelor si labirintilor;
- sistemul de racire a carcasei si etansarilor;
- sistemul de racire al generatorului;
- sistemul de filtrare a aerului si spalare a compresorului
de aer;
- sistemul de alimentare cu aer instrumental a ctionarilor
armaturilor;
- sistemul de protectie a turbinei împotriva incendiului
prin inundare cu gaz inert (ISO6183);
- sistemul de detectare a scurgerilor de gaze
( protectie IP65);
- sistemul de aer pentru curatarea injectoarelor de gaze.
Aburul generat de cazanele recuperatoare de caldura va
fi utilizat mai departe la producerea energiei electrice prin
intermediul turbinelor cu abur (TA).
Cazanele recuperatoare au rolul de a transfera caldura
continuta de gazele de ardere provenite de la turbinele cu
gaz, la apa de alimentare, care se transforma în abur.
Aburul produs de cazane va avea doua presiuni diferite.
Aceste cazane vor fi prevazute cu circulatie naturala, cu
conducte de admisie si de iesire, izolatie termica, structuri
de rezistenta si cu cos de fum individual.
Turbinele cu abur sunt concepute si optimizate pentru
functionarea continua in condensatie. În fiecare mod de
operare turbinele cu abur trebuie sa se alinieze cu modul
de functionare al turbinelor cu gaze si al cazanelor
recuperatoare.
Nivelul de eficienta energetica al noii centrale electrice va
fi de 54 %

Da

Condensarea aburului evacuat de la fiecare turbina se va
realiza in condensatoarele de suprafata racite cu aer. Prin
tevile cu aripioare ale condensatorului va circula aburul
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evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau
a ambelor tehnici indicate mai jos.
Reciclarea apei
Gestionarea cenușii de vatră uscate

ce va fi condensat iar printre tevi va circula aerul furnizat
de doua ventilatoare,
Condensatul din abur va fi preluat din condensatoare cu
pompe echipate cu convertizor de frecventa si introdus în
degazorul de apa de alimentare al cazanelor
recuperatoare de caldura.

BAT 14. În vederea prevenirii contaminării
apelor uzate necontaminate și a reducerii
emisiilor în apă, BAT constă în separarea
corpurilor de ape uzate și tratarea acestora
separat, în funcție de conținutul de poluanți.

Da

BAT 15.În vederea reducerii emisiilor în apă
provenite din tratarea gazelor de ardere,
BAT constă în utilizarea unei combinații
adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în
utilizarea de tehnici secundare cât mai
aproape posibil de sursă pentru evitarea
diluării
- Ardere optimizată (a se vedea BAT 6) și
sisteme de tratare a gazelor de ardere
- Adsorbție pe cărbune active
- Tratare biologică aerobă
- Tratarea biologică anoxică/anaerobă
- Coagulare și floculare
- Cristalizare
- Filtrare (de exemplu, filtrare cu nisip,
microfiltrare, ultrafiltrare)
- Flotație
- Schimbul de ioni
- Neutralizarea
- Oxidare
- Precipitații
- Sedimentare
- Stripare

Nu

1.6. Gestionarea deșeurilor
BAT 16. În vederea reducerii cantității de
deșeuri trimise spre eliminare, rezultate din
procesul de ardere și/sau de gazeificare și
din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT
constă în organizarea operațiunilor astfel
încât să se maximizeze, în ordinea priorității
și ținând seama de ciclul de viață,
următoarele:
(a) prevenirea deșeurilor, de exemplu,
maximizarea proporției de reziduuri care
constituie produse secundare;
(b) pregătirea deșeurilor pentru reutilizare,
de exemplu, în funcție de criteriile de calitate
specifice solicitate;
(c) reciclarea deșeurilor;

Da

Apele uzate rezultate sunt evacuate separate. Apele
uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare
menajera iar apele cu continut de saruri, purjele
cazanelor si apele pluviale sunt preluate in reteaua de
canalizare pluviala si devarsate in raul Trotus, prin
evacuarea E4
Nu este necesara tratarea gazelor de ardere cu apa.
Prin proiect nivelul emisiilor de NOx si CO se vor incadra
in limitele admise .
Pentru reducerea mai avansata a emisiilor de NOx in
gazele de ardere se va utiliza catalizator, amplasat la
cosurile de evacuare gaze de ardere.

Deseurile generate
vor fi gestionate conform HG
856/2002 si vor fi eliminate de societati autorizate cu care
se va incheia contract.
Deseul de catalizator uzat va fi preluat de societatea
furnizoare care il va supune procesului de reciclare.
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(d) alte tipuri de valorificare a deșeurilor, de
exemplu, valorificarea energetică, prin
aplicarea unei combinații adecvate de
tehnici precum:
- Producerea de gips ca produs secundar
- Reciclarea sau valorificarea reziduurilor
din sectorul construcțiilor
- Recuperarea energiei prin utilizarea
deșeurilor în mixul energetic
- Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi
reutilizat
1.7. Emisii de zgomot
BAT 17.Pentru a reduce emisiile de zgomot,
BAT constă în utilizarea uneia dintre
tehnicile indicate mai jos sau a unei
combinații a acestora
- Măsuri operaționale
- Echipamente silențioase
- Atenuarea zgomotului
- Echipamente de control al zgomotului
- Amplasarea
corespunzătoare
a
echipamentelor și clădirilor

2.3

Da

Amplasarea instalatiilor zgomotoase (TG; TA HRGC,
compresoare ) in structuri absorbante ale zgomotului
pereti de constructie si acoperis adecvati si izolati fonic,
cladirea Grupului 7 existenta;
Bariere suplimentare de zgomot prin utilizarea unor
suporti anti-vibranti si interconexiuni pentru echipament
(utilizarea fundatiilor de masini sustinute pe amortizoare
de vibratii).
Izolare fonica la racordul de intrare a aerului de ardere.
Pentru reducerea zgomotului la conductele de suflare si
ventile de siguranta, se utilizeaza amortizoare potrivit
principiului inchiderii;
Conductele vor fi izolate acustic (fonic) prin utilizarea
tevilor cu suporti flexibili cu amortizare interna;
Turbinele sunt prevăzute cu amortizoare integrate la
intrarea aerului şi respectiv la ieşirea gazelor arse din
aceasta

ACTIVITĂŢI DE DEZAFECTARE

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare lucrari de demolare cladiri, doar lucrari de
demontare utilaje tehnologice si retelele aferente. Utilajele demontate sunt:
Sala maşinilor
▪ turbina de abur,
▪ generatorul de energie electrica,
▪ preîncălzitoarele de apa-abur,
▪ pompele apa de alimentare cazane de abur,
▪ pompele de condens turbina,
▪ circuitele auxiliare de ungere si de comanda ale turbinei de abur,
▪ conductele de abur cazane-turbina si apa de alimentare cazane de abur
Sala cazanelor
▪ cazanele de abur,
▪ armaturile de siguranţa ale cazanelor de abur,
▪ conductele de apa de alimentare cazane si de abur,
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▪

conductele de alimentare cu combustibil ale cazanelor de abur,

Spatele sălii cazanelor – in exterior
▪ preîncălzitoarele de aer rotative,
▪ ventilatoarele de aer
▪ ventilatoarele de gaze de ardere,
▪ ventilatoarele de etanşare si de recirculare
▪ canalele de aer
▪ canalele de gaze de ardere
▪ coşul de fum
Utilajele demontate si retelele tehnologice sunt preluate de CORREO ALLORE SRL conform
contract nr. 26/26.01.2020 si de MEGATRON INVEST SRL conform contract nr. 84/30.04.2020.

3. DEŞEURI
3.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului
Deseurile rezultate din activitatea de constructii-montaj sunt prezentate in tabelul urmator
Managementul deşeurilor
Tabelul Nr. 3.1

Cantitate
prevăzută a
fi generată

Starea
fizică
Solid-S
Lichid-L
Semisolid
SS

Codul
deşeului

Codul
privind
principala
propietate
periculoasă

2,0

S

20 03 01

N

-

-

2,0

-

1856

S

17 04 05

N

-

1856

-

-

(t)
Deşeuri
menajere
Deseuri de fier
de la
dezafectare
utilaje
tehnologice si
retele aferente

Codul clasificării
statistice

Denumire deşeu

Managementul deşeurilor
-cantitatea prevăzută a fi
generată(t/an)
Valorifi
Elimina Rămasă
cată
tă
în stoc

Deseurile de fier rezultate din activitatea de dezafectare utilaje sunt valorificabile si
nepericuloase si se vor fi stocate pe platforma betonata pana la preluare de societati autorizate
cu care sunt incheiate contracte.
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Zonele de stocare temporară pentru fiecare tip de deșeu în parte vor fi delimitate
și marcate corespunzător cu evidențierea codului deșeului respectiv. Datorită caracterului
nepericulos al deșeurilor, nu vor fi amenajate construcții special în acest scop.
Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi
populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri
Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei
Deseurile rezultate in timpul functionarii investitiei si impactul lor asupra factorilor de
mediu sunt prezentate in tabelul urmator:
3.2

Managementul deşeurilor
Tabelul Nr. 3.2

Cantitate
prevăzută a
fi generată
(t/an)

Deşeuri menajere
Deseu de
catalizator uzat cu
continut de subst.
periculoase
Uleiuri uzate

2.0
Catalizatoru
l se va
schimba la
5 ani.
*)

Starea
fizică
Solid-S
Lichid-L
Semisolid
SS

Codul
deşeului

Codul
privind
principala
propietate
periculoasă

S
S

200301
060399

N
N

-

-

2,0
-

-

L

060399

N

-

-

-

-

Codul clasificării
statistice

Denumire deşeu

Managementul deşeurilor
-cantitatea prevăzută a fi
generată(t/an)
Valorifi
Elimina Rămasă
cată
tă
în stoc

*) Cantitatea nu poate fi estimate. Se va stabili dupa punerea in functiune a centralei

deseuri menajere – rezulta din activitatea socială a personalului ce va deservi centrala.
Depozitarea primară a deşeurilor menajere se va face în europubele inscriptionate, ce vor fi
amplasate pe platforma betonată. Deseurile menajere vor fi preluate de ROMPREST S.A. cu care
societatea are incheiat contract.
Deseu de catalizator uzat cu continut de subst. periculoase - Va fi depozitat intr-un
spatiu special amenajat si va fi preluat de societatea furnizoare care va asigura schimbarea
catalizatorului
uleiuri uzate - vor fi depozitate in butoi metallic de 200 l si vor fi preluate de societati
autorizate cu care se va incheia contract
Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor produce un
impact asupra mediului.
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4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV
CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA
Consideraţii generale ale impactului potenţial
Functionarea noi centrale electrice, P = 189 MW , ale cărei date tehnice au fost
prezentate anterior, presupune generarea unui impact asupra mediului, care prin măsurile pe
care proiectantul si operatorul le ia, se va asigura ca impactul sa nu fie semnificativ.
Dacă se pleacă de la principiul că orice activitate poate genera un impact care poate fi
direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar,
pozitiv si negativ asupra mediului atunci trebuie prognozată magnitudinea acelui impact, pentru
a putea fi identificate măsurile preventive de eliminare a impactului şi dacă acest lucru nu este
posibil, de limitare a efectelor lui asupra mediului.
Aspectele legate de impactul generat vor fi tratate din doua puncte de vedere
1. impactul generat asupra mediului la lucrarile de construictie a instalaţiei
2. impactul generat prin funcţionarea instalaţiei
Măsurile preventive care vor fi luate în consideraţie se referă la evaluarea alternativelor
posibile şi alegerea celor mai puţin periculoase pentru mediu şi având în vedere că amplasamentul
a fost deja ales, acestea se vor referi la variantele de construire, la folosirea resurselor, la alegerea
variantelor tehnice, etc.

4.1 APA
Apa de suprafaţă
ELECTROCENTRALEBORZESTI- Punct de lucru în incinta căreia se realizează investiţia este
situată pe malul drept al râului Trotuş si distanta de la amplasamentul investitiei pana la acesta
este de cca. 1000 m.
Trotuşul, afluent de dreapta al râului Siret, izvorăşte din munţii Ciucului şi are o lungime
de 149,2 km şi un bazin hidrografic de 4.349 km2.
Pe teritoriul municipiului Oneşti, Trotuşul curge pe o lungime de 2 km. Albia sa are o lăţime
de 80 – 100 m şi o adâncime de 0,5 – 1,5 m. In profil longitudinal are o pantă de 0,1 – 1%.
Debitul mediu înregistrat este de 30 m3/s, iar cel mediu este de 1700 m3/s realizat în 2 mai 1975.
Cea mai mică valoare a debitului a fost înregistrată în anul 1964 de 2,6 m 3/s.
Râul Trotuş, colectează în dreptul oraşului Oneşti apele râurilor Oituz, Caşin şi Tazlău.
Oituzul are o lungime de 59,5 km şi un debit mediu anual de 2,6 m 3/s.
Caşinul are o lungime de 45,5 km şi un debit mediu anual de 1,1 m 3/s.
Tazlăul are o lungime de 85,3 km şi un debit mediu anual de 2,0 m 3/s.
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Alimentarea reţelei hidrografice se face predominant din ploi (peste 50%) în timp ce
aportul zăpezii şi al apelor subterane este mai redus (circa 25% fiecare).
Alimentarea din apele subterane reprezintă un procent relativ mic de 6 %, dar se
desfăşoară tot timpul anului.
In zona subcarpatică, reţeaua permanentă este mai rară 0,5 – 0,7 km/km2, cu un regim al
scurgerii mai neregulat. Regimul râurilor depinde direct de regimul scurgerii, care la rândul său
este în strânsă legătură cu litologia, relieful, clima solul şi vegetaţia regiunii.
Volumul scurgerii anuale înregistrează variaţii lunare. Scurgerea maximă, care determină
la rândul său debite şi nivele maxime, are loc la sfârşitul primăverii şi începutul verii. In anii
ploioşi, râurile din bazinul Trotuşului înregistrează un al doilea maxim de lungă durată,
corespunzător sezonului cald.
Scurgerea cea mai bogată are loc primăvara (35 – 50%) şi vara (15 –25%), toamna şi
iarna râurile participă cu procente mici la volumul scurgerii anuale, fiecare cu câte 10 – 15%.
In urma ploilor torentiale se produc viituri mari. In timpul viiturilor se produc inundaţii care
afectează suprafeţe relativ întinse şi produc importante pagube materiale.
Fenomenele de iarnă, pe râul Trotuş, au o durată medie de cca. 30 – 40 zile, din care
podul de gheaţă ajunge la cca. 15 – 20 zile, caracteristică fiind apariţia în fiecare an a
formaţiunilor de gheaţă.
Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu, realizat de APM Bacau, râul
Trotuş este identificat ca un tronson supus riscului de substanţe prioritar-periculoase, în sectorul
aval Oneşti - ieşire din judeţ.
Din statistica anuală privind calitatea apei analizate, rezultă ca apa din râul Trotuş se
încadrează în limitele impuse pentru apele de suprafaţă.
Amplasamentul ELECTROCENTRALEBORZESTI- Punct de lucru în incinta căreia se va realiza
noua investitie se afla poziţionat pe terasa a III-a a râului Trotuş, la limită cu terasa a II-a malul
drept. Terenul este plan, cu o inclinaţie uşoară de la Nord la Sud şi de la Vest la Est, cu cotele
între 213,3 şi 212,2 N.M.B. deci zona nu este afectata de inundatii.

Apa subterană
In zona, nivelul hidrostatic se situează la o adâncime cuprinsa intre 1,5 – 7,0 m, iar directia
generala de curgere a apelor subterane este V – E, cu pante cuprinse intre 3 – 8%, fiind cauzata
de drenanta raului Trotus;

4.1.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII INVESTIŢIEI
In timpul realizării investitiei, în activitatea de execuţie si montaj se va utiliza apa in scop
igienico – sanitar si menajer, de catre personalul firmei constructoare.
Personalul muncitor va utiliza vestiarul si grupul sanitar aferent Grupului 7 .
Se vor evacua ape uzate menajere in canalizarea menajera a punctului de lucru, care
este bransata la canalizarea municipiului Onesti.
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4.1.2
-

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Pentru functionarea centralei electrice se va utiliza urmatoarele tipuri de apa:
apa potabila
apa demineralizata
condens recirculat

4.1.2.1 Alimentarea cu apa potabila
Alimentare cu apa potabila se va face prin racord din metal, Dn 200 mm, lungime cca.
1200 m, la conducta de apa potabila existenta pe amplasamentul Punctului de lucru.
Apa potabila este distribuita din reţeaua de apa potabila a municipiului Oneşti, aflata in
administrarea S.C. RAJA S.A. Costanta.
Calculul consumului de apă potabilă utilizata in scop igienico - sanitar
Calculul debitelor pentru determinarea necesarului de apa potabilă s-a făcut în functie de
specificul activitătii în conformitate cu STAS-urile 1343/1-2006 şi 1478/1990 şi numărul de
personal ce va deservi instalatia.
Total personal:
N personal = 17
Consum specific de apa qs muncitori = 50 l/om/zi
Programul de functionare a instalatiei: 365 zile/an, 8 ore/sch., 24 ore/zi.
Necesarul de apă pentru nevoi igienico- sanitare - Qng este:
Qng zi med = 1/1000 x N x qs
Qng zi med = 1/1000 x 17 x 50 l/zi = 0,85 mc/zi;
Vanual med = 0,85 mc/zi x 365 zile = 310 mc
Cerintei de apa pentru nevoi igienico- sanitare - Qsg
Qsg zi med = Ks x Kp x Qng zi med
Kp = coeficient de pierderi prin conducte (Kp = 1,15)
Ks = coeficient pentru nevoi proprii (Ks =1,02)
Qsg zi med = 1,02 x 1,15 x 0,85 mc/zi = 1,0 mc/zi;
Vanual med = 1,0 mc/zi x 365 zile = 365 mc

4.1.2.2 Apa demineralizata
In alimentarea cazanelor recuperatoare de caldura se va utiliza apa demineralizata
obtinuta in instalatia de osmoza inversa.
Pentru prepararea apei demineralizate se va utiliza apa filtrata stocata in
rezervoarele de depozitare apa limpezita (3 buc.) , V = 250 m3 fiecare.
Apa filtrata va rezulta prin tratare apei tehnologice in statia de pretratare (decantarea
suspensiilor in doua decantoare) si apoi in statia de filtrare (trei filtre mecanice cu cuart).
Apa tehnologica este preluata din doua surse, prin aductiuni existente :
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râul Trotuş, din barajul de beton Comăneşti
Apa din barajul Comanesti este transportata printr-o conducta Dn800 mm, confectionata
din teava metalica si tuburi din beton Premo, in lungime de 32 km pana la Priza Perchiu, unde
este bransata la conductele de aductiune Dn 400 mm si Dn 800 mm, in lungimea totala de 3.290
m fiecare, pana la incinta SE Borzesti.
- acumularea Poiana Uzului;
Apa din acumularea Poiana Uzului este transportata printr-o conducta din beton Dn
600mm, in lungime de 13 km pana la bransamentul in conducta de aductiune din barajul
Comanesti. Bransamentul este situat aval de podul de fier din localitatea Darmanesti.
Apa filtrata va alimenta instalatia de osmoza inversa, obtinandu-se apa demineralizata
-

4.1.2.3 Condens recirculat
Condensatul din abur va fi preluat din condensatoare, cu pompele de condensat echipate
cu convertizor de frecventa si introdus în degazorul de apa de alimentare al cazanelor, asigurand
o recirculasre a apei de 92,77%.
Bilantul alimentarii cu apa a centralei electrice este:

GT1

Cazan
recuperare
caldura 1

45 mc/h

GT2

Gaze arse

42,8 mc/h

43 mc/h

Gaze arse

Turbina abur
ST1

Condensator
0,2 mc/h

2 mc/h

Cazan
recuperare
caldura 2

43 mc/h

86 mc/h

45 mc/h

Turbina abur
ST2

85,6 mc/h

2 mc/h

GT3

Gaze arse

Cazan
recuperare
caldura 3

45 mc/h

10mc/h
apa filtrata

0,4 mc/h

43 mc/h

2 mc/h

Condens retur – 128,4 mc/h

6,6 mc/h

Instalatia
osmoza
inversa
3,4 mc/h

E4
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Bilanţul consumului de apă (m3/zi; m3/an)
Sursa de apă

Tabelul Nr. 4.1.1

Apa prelevată din sursă
Cosum industrial

Consum
menajer

Comentarii

Total

Recirculată/
reutilizată
Apa de la alte
obiective

(furnizor)

Consum
total de
apă

a de la propriul
obiectiv

Proces
tehnologi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obtinere
energie
electrica

Reteaua de apa
potabila a mun.
Onesti +
Instalatia de
osmoza inversa

241/
87965

240/
87600

1/365

-

-

-

-

-

-

-

Pt. compensarea
pierderilor în sistemele
cu circuit închis

Apa potabilă

Apa subterană

(coloane
4,10,11)

Apa
subterană

Apa de
suprafaţă

4.1.2.2 Managementul apelor uzate
•
•
•
•

Din activitatea ce se va desfăşura în cadrul centralei, se vor evacua următoarele tipuri de ape:
ape uzate menajere
ape cu continut de ioni de Ca si Mg de la instalatia de osmoza inversa
purjele cazanelor si a turbinelor de abur
ape pluviale conventional curate
Ape uzate menajere

Apele uzate menajere ce vor rezulta de la grupurile sanitare si vestiarele aferente
Grupului nr. 7, vor fi preluate in reteuaa de canalizare menajera existenta, realizata din tuburi de
beton, Dn 200 mm si deversate printr-o conducta din beton, Dn 300 mm in reteaua de canalizare
oraseneasca aflata in administrarea S.C. RAJA SA Costanta.
Calculul cantitatii de ape uzate menajere evacuate
Debitele de ape uzate menajere evacuate în reteaua de canalizare a Punctului de lucru sunt:
Quz zi = Qsg zi = 1,0 m3/zi
Vanual med = 1,0 mc/zi x 365 zile = 365 mc
Ape cu continut de ioni de Ca si Mg
Apele cu continut de ioni de Ca si Mg ce vor rezulta de la instalatia de osmoza inversa si
purjele de la cazane si turbinele cu abur vor fi preluate de reteaua de canalizare pluviala existenta
in zona, realizata din beton, Dn 300 mm si descarcate intr-un camin de receptie.
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Apele din caminul de receptie vor fidescarcate in canalizarea pluviala realizata din beton,
Dn 800 mm si evacuate in raul Trotus, prin evacuarea E4.
Acest tip de ape nu contin substante poluante pentru cursurile de apa.
Purjele cazanelor
Purjele de la cazane si turbinele cu abur vor fi preluate de reteaua de canalizare pluviala
existenta in zona, realizata din beton, Dn 300 mm si descarcate intr-un camin de receptie.
Apele din caminul de receptie vor fidescarcate in canalizarea pluviala realizata din beton,
Dn 800 mm si evacuate in raul Trotus, prin evacuarea E4.
Acest tip de ape nu contin substante poluante pentru cursurile de apa.
Apele pluviale
Apele pluviale din zona Grupului nr. 7, sunt preluate de reteaua de canalizare pluviala
Dn 300 mm, realizata din beton si descarcate in caminul de receptie.
Apele din caminul de receptie vor fidescarcate in canalizarea pluviala realizata din beton,
Dn 800 mm si evacuate in raul Trotus, prin evacuarea E4.
Calitatea si cantitatea apelor evacuate in emisar vor fi masurate si monitorizate cu aparatura
existenta in cadrul Punctului de lucru. Pe canalizarea pluviala Dn 800 mm este amplasata o cabina
de masura construita peste un camin de masura cu dimensiunile: L xl x h = 3,0 x 3,0 x 2,0 m, in
care este amplasat:
- sistem de masurare a debitului
- sistem de masurare a parametrilor fizico - chimici a apei evacuate, prin evacuarea E4
- sistem de masurare a concentratiei de hidrocarburi in apa.
Cantitati de ape uzate evacuate, prin evacuarea E4
Qzi max= 240 mc/zi
10 mc/h 2,77 l/s
Vmax anual= 87.600 mc
Qzi med= 192 mc/zi
8 mc/h 2,22 l/s
Vmax anual= 70.080 mc
Qzi min = 120 mc/zi
5 mc/h 1,38 l/s
Vmax anual= 43.800 mc
Calculul cantitatii de apa pluviala evacuata - Qp
Debitele de ape pluviale (conform SR1846-1:2006) se calculează:
Qp = m x I x ∑Φ x Sc
m = 0,8 coeficient de intarziere
I = 110 l/s ha, intensitatea ploii de calcul
Φ1 = 0,9
coeficient de scurgere a apei meteorice de pe acoperisuri si platforma betonata
Sc = suprafaţa de calcul
Sc = 8.500 mp,
Qp neimp. = 0,8 x 110 l/s/ ha x 0,9 x 0,85 ha = 74,8 l/s
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Bilanţul apelor uzate
Tabelul Nr. 4.1.2

Sursa apelor
uzate, Proces
tehnologic
Grupuri sanitare
Statia de osmoza
inversa
Purjele cazanelor

Totalul apelor
uzate

Ape uzate evacuate
Menajere

Industrial

Ape direcţionate spre
reutilizare/recirculare
Pluviale

m3/zi

m3/an

m3/zi

m3/an

m3/zi

m3/an

l/s

241

87965

1,0

365

240

87600

74,8

-

în acest obiectiv

către alte obiective

m3/zi

m3/an

m3/zi

m3/an

-

-

-

-

Co
men
tarii
-

4.1.2.3 Prognozarea impactului
Functionarea centralei electrice nu va produce impact asupra apelor subterana si de
suprafata avand in vedere tipul de ape uzate evacuate si modul de colectare si evacuare.
Prin proiect nu este prevazut a se realiza retele noi de canalizare, intrucat Grupul 7 ce
urmeaza a fi retehnologizat are retea de canalizare menajera si retea de canalizare pluviala, in
care se vor descarca apele uzate rezultate din functionarea centralei.
Implementarea proiectului nu va conduce la modificarea parametrilor de capăt autorizați
(consumuri și restituții) cu privire la gospodărirea apelor pe amplasamentul ELECTROCENTRALE
BORZESTI - Punct de lucru.
4.1.2.4 Măsuri de diminuare a impactului
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia factorului de mediu Apa.
In functionare, retelele de canalizare vor fi verificate periodic pentru depistarea din timp a
scurgerilor si infiltratiilor .
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4.2

AERUL

4.2.1 DATE CLIMATOLOGICE CARACTERISTICE ZONEI
Lucrarile de investitie necesită o cunoaştere detailată a condiţiilor naturale precum şi
caracteristicile locale ale parametrilor metrologici.
Zona municipiului Oneşti se încadrează într-o unitate climatică temperat – continentală,
cu particularităţile specifice părţii de est a ţării, ierni reci şi veri călduroase.
Regimul temperaturii aerului
Un element meteorologic important în caracterizarea climatică a zonei de amplasamant,
îl constituie temperatura aerului şi mărimile sale caracteristice. Pentru caracterizarea zonei din
punct de vedere a temperaturii, trebuie analizate datele dintr-o perioadă mai lungă de observaţie,
din zona de amplasare a obiectivului sau de la staţia meteorologică cea mai apropiată acestei
zone, aceasta fiind statia meteorologică Târgu Ocna.
In evoluţia de la o lună la alta, temperatura aerului, prezintă o creştere constantă de la
sfârşitul iernii spre primăvară şi vară când se ating limite maxime (în luna iulie) 20 °C, după care
temperaturile încep să scadă spre valori minime din cursul iernii ( ianuarie) -3,2°C.
Ca rezultat a efectelor cauzate de factorii de relief şi radiativi, inclusiv climatici ( de
circulaţie ), amplitudinea medie anuală la staţia meteorologică Tg. Ocna este de 23,2°C.
Temperatura medie anuală la staţia meteorologică Tg. Ocna oscilează în jurul valorii de
9,1°C . Cea mai ridicată valoare maximă absolută din această zonă, s-a înregistrat la staţia
meteorologică Tg.Ocna fiind de 40,8°C la data de 5 iulie 1915 iar cea mai scăzută valoare
minimă absolută s-a semnalat la data de 25 ianuarie 1942 fiind de – 29,6°C.
Ingheţul
Este specific anotimpului de iarnă atunci când temperatura coboară frecvent sub 0°C.
Toamna şi primăvara îngheţul se produce cu o frecvenţă mai redusă. Din analiza datelor rezulta
că data medie a primului îngheţ se produce în luna octombrie iar în ceea ce priveşte data medie
a ultimului îngheţ, acesta este încadrat în decada a doua a lunii aprilie.
In zona studiată, adâncimea maximă de îngheţ este de 80 – 90 cm.
Regimul umezelii aerului
Starea de umiditate a aerului este funcţie de procesele de evaporare şi condensare care
la rândul lor depind în principal de existenţa surselor de apă, de temperatura aerului şi a
suprafeţei subiacente. Parametrii de bază ai umezelii aerului sunt :
- umiditate relativã medie anualã

82% ( iarna 88% iar vara 76 %)

- tensiunea vaporilor de apă

4,0 mb iarna si 16,8 mb vara

- deficitul de saturaţie medie anuală

4,1 mb
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Tensiunea vaporilor de apă (mbar)
Tensiunea vaporilor de apă reprezintă presiunea parţială a acestora şi este funcţie de
cantitatea lor în amestecul cu aerul. Ea variază cu temperatura aerului. De aceea valorile
medii lunare a tensiunii vaporilor de apa sunt în general coborâte în anotimpul de iarnă şi
îndeosebi în luna ianuarie, înregistrând în medie 4 mbar. Incepând cu lunile de primăvară se
observă o crestere treptată a tensiunii vaporilor de apă, care atinge valoarea maximă în luna
iulie 16,8 mbar.
Nebulozitatea şi durata de strălucire a soarelui
Prin termenul de nebulozitate se înţelege gradul de acoperire în zecimi din bolta cerească
cu nori. Deoarece nebulozitatea se apreciază vizual pe bolta cerească, reprezintă un element
meteorologic relativ. Regimul norilor este în strânsă dependenţă de circulaţia atmosferei,
depinde de relief şi creează o serie de particularităţi în distribuţia şi variaţia celorlalte
caracteristici ale climei.
Nebulozitatea medie anuală este de 5,5 zecimi. In lunile de iarnă nebulozitatea este mai
mare de peste 6,9 zecimi. In lunile de vară nebulozitatea medie este de 4,6 zecimi din bolta
cerească. După valoarea medie zilnică a nebulozităţii se deosebesc următoarele tipuri de zile:
senine (nebulozitatea 0 – 2 zecimi), noroase (3 – 7 zecimi) şi acoperite (8 –10 zecimi).
Regimul duratei de strălucire a soarelui se află în strânsă corelaţie cu regimul de distribuţie
a nebulozităţii. In medie durata de strălucire a soarelui însumează anual 1986,6 ore.
Valoarea minimă se înregistrează în luna decembrie, când durata zilelor este cea mai
mică şi nebulozitatea cea mai mare. In această lună durata de strălucire a soarelui nu
depăşeşte 85 ore. Valorile maxime se înregistrează în luna iulie când durata de strălucire a
soarelui depăşeşte 250 ore.
Regimul precipitaţiilor atmosferice
O altă particularitate pentru zona depresionară analizată este cantitatea redusă de
precipitaţii. Această situaţie se explică prin frecvenţa mare a proceselor de descendenţă a
aerului pe pantele estice ale Carpaţilor Orientali şi prin efectul de baraj al culmilor muntoase din
jur. Principalii parametrii în caracterizarea precipitaţiilor atmosferice sunt:
- valoarea medie a precipitaţiilor variază între 600 – 800 mm anual.
-

durata medie dintre prima zi şi ultima zi cu ninsoare este de 139 zile
durata medie dintre primul şi ultimul strat de zăpadă este de 113 zile
numărul de zile cu solul acoperit cu zăpadă este în medie de 57,2 zile
Regimul vântului

In regiunile cu relief fragmentat, circulaţiei atmosferice generale i se suprapune şi sistemul
de circulaţie locală, care provoacă intensificarea sa în unele sectoare şi atenuarea sa în altele.
Astfel, în direcţia văilor, vântul se va canaliza, în timp ce pe pante va fi deviat, în funcţie de
orientarea lor, un exemplu tipic de canalizare a vântului este şi Valea Trotuşului.
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Parametrii ce caracterizează regimul vântului sunt:
-

frecvenţa anuală dominantă o are vântul din sectorul vestic 26,1%, urmată de nord – vest
12,4 % şi nord 10,1%.
viteza medie anuală a vântului
2,8 m/s
numărul mediu anual al zilelor cu ceaţă
60 zile/an
numărul mediu anual al zilelor cu rouă
82,2 zile/an
numărul mediu anual al zilelor cu brumă
38,1 zile/an

4.2.2 CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ
Calitatea aerului este o problemă de interes deosebit pentru municipiul Oneşti ca urmare
a gamei diverse de emisii şi a condiţiilor metereologice specifice existente.
Condiţiile meteorologice locale influenţează în mod semnificativ dispersia poluanţilor în
atmosferă.
Conform Raportului privind calitatea factorilor de mediu publicate de APM Bacau, in
municipiul Onesti exista o staţie de tip industrial, BC03, amplasată în cartier TCR, strada
Cauciucului, nr. 1, care evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-NE
a municipiului Oneşti, asupra calităţii aerului. Sunt monitorizati poluanţii: dioxid de sulf (SO2),
oxizi de azot (NOx/NO/NO2), hidrogen sulfurat (H2S), monoxid de carbon (CO), ozon (O3),
benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune,
temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);
Pentru anul 2017, la indicatorii monitorizaţi specifici zonei (NO 2, SO2, CO, benzen),
pulberi în suspensie (PM10) valorile obţinute s-au situat sub valorile limita admise de OM
592/2002.
In luna mai, 2017 valorile indicatorilor monitorizaţi specifici zonei (NO2, SO2, CO,
benzen), pulberi în suspensie (PM10) s-au situat sub valorile limita admise de OM 592/2002.
În conformitate cu Ordinul M.M.D.D.nr.1095/2007 pentru aprobarea Normativului, privind
stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, calitatea aerului
este reprezentată prin indici specifici şi generali de calitate, stabiliţi pe baza valorilor
concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi. Pe baza datelor furnizate de staţiile
automate din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, evoluţia din luna mai 2017 a
indicelui general zilnic de calitatea aerului la staţia de monitorizare BC03 din Onesti, este:

valoare indice general
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 26

27 28

29 30 31

0
1
2
3
4
5
6
Evoluţia indicelui general de calitate a aerului
staţia BC 3 - mai 2010

Legendă indicele general de calitatea aerului, conform Ordinului nr. 1095/2007:
1- Excelent; 2 -Foarte bun; 3 -Bun; 4 - Mediu;
5 - Rău;
6 - Foarte rău
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4.2.3 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII INVESTIŢIEI
4.2.3.1 Surse şi poluanţi generaţi
În timpul lucrărilor de şantier pot apărea următoarele tipuri de poluanţi ca emisii prin surse
difuze:
▪ emisii de gaze de esapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie
care vor acţiona utilajele tehnologice şi mijloacele de transport folosite în activitatea
de şantier în care pot fi identificate următoarele substanţe poluante: hidrocarburi,
aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum;
▪ emisii de gaze la efectuarea operatiilor de sudura – taiere;
▪ pulberi/praf apar în timpul lucrarilor de sapaturi pentru pozarea bransamentelor la
apa, canalizare, cablurilor electrice, gaz metan.
Emisiile de pulberi/praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta,
depinzând de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice.
Emisia de particule din timpul lucrarilor de manevrare a pamantului este direct
proportionala cu continutul de particule mici (d < 75 µm), invers proportionala cu umiditatea
solului si, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.
Emisia poluanta atmosferica dureaza o perioada de timp egala cu aceea a programului
de lucru (in general, 8-10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora sau de la zi la zi.
De asemenea, emisia poluanta va varia in timpul perioadei de munca datorita diferitelor
operatii indeplinite la un moment dat si diferitelor conditii atmosferice.
4.2.3.2 Prognozarea impactului
Pentru determinarea emisiilor provenite din gazele de esapament s-au utilizat factorii de
emisie pentru motoarele Diesel specificaţi in „Normele metodologice privind conţinutul, sfera de
cuprindere, modul de calcul si de raportare a indicatorilor referitori la protecţia aerului”, anexa la
Ordinul 462/1993 al M.A.P.P.M. Din tabelul 3.2. la ordinul mai sus menţionat se utilizează factorii
de emisie in kg/ 1.000 l pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele.
Având in vedere ca la funcţionarea unui utilaj greu consumul specific de motorina este de
30 l/h, se calculează emisiile la arderea combustibilului Diesel pentru un utilaj. Volumul total al
emisiilor depinde de numărul de utilaje si de timpul de funcţionare. Consideram ca in perioada
de constructie vor funcţiona concomitent 10 utilaje. In acest caz emisiile de poluanţi vor fi
următoarele:
Agent poluant
Particule
SOx
CO

Factori de emisie
Kg/1000 l
1,56
3,24
27,0

Emisii de la un
utilaj (g/h)
46,8
97,2
810

 Emisii
g/h
468
972
8100
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Hidrocarburi
NOx
Aldehide
Subst. organice

4,44
44,4
0,32
0,36

133,2
332
9,6
10,8

1332
3320
96
108

3000
5000
100
200

Din valorile obţinute rezulta ca nu se vor depăşi limitele maxime admisibile specificate in
Ordinul 462/1993.
Ordinul 462/1993, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehicolelor
rutiere – art. 17, stipulează ca „Emisiile poluante ale autovehicolelor rutiere se limitează cu
caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulaţie a
autovehicolelor”. Aceasta operaţiune se face la înmatricularea prima data in tara a tipului
respectiv de maşina. De asemenea aceste emisii sunt verificate periodic la inspecţiile tehnice
care se efectuează periodic pe toata durata utilizării maşinii.
Pentru emisiile provenite de la utilizarea aparatelor de sudura volumul acestora nu poate
fi cuantificat, acesta fiind functie de starea tehnica a echipamentelor si de frecventa operatiilor
de taiere si sudura. Emisiile de particule nu pot fi cuantificate deoarece aceste sunt functie de
viteza vantului sau de tipul lucrarilor.
Printr-o buna organizare a executării lucrărilor de transport, descarcare, nivelare
compactare si construcţie se poate considera ca impactul asupra aerului va fi minor.

4.2.3.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului, constructorul va avea in vedere urmatoarele:
▪ asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali
(evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);
▪ supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate pentru a se evita
creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă;
▪ curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;
▪ evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport cu materiale
generatoare de praf în perioadele cu vânt cu viteze mai mari de 3 m/s;
▪ respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor în aer;
▪ utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în
domeniul protecţiei mediului;
▪ adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare.
▪ intretinerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;
▪ utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de materiale
de construcţie pulverulente în amplasament;
reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum ar fi umplerea cu sol, atunci
cand bate vant puternic si umectarea permanenta a suprafetele nepavate.
▪ se va urmarii ca in timpul operatiilor de incarcare/descarcare, mijloacele auto sa
staţioneze cu motoarele oprite;
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4.2.4 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
4.2.4.1 Surse şi poluanţi generaţi
In functionare, sursele de poluare pentru aer vor fi turbinele tip LM 6000PC/PD (3 buc.)
din dotarea centralei cu ciclu combinat, ce vor functiona cu gaz metan. Pe iesirea gazelor arse
din fiecare turbina cu gaze este amplasat cate un cazan recuperator de caldura cu producere
de abur. Cazanele recuperatoare nu sunt prevazute cu ardere suplimentara.
Gaze de ardere emise in atmosfera vor contine in principal: monoxid de carbon (CO);
oxizi de azot ( NOx),
4.2.4.2 Prognozarea poluării aerului
In perioada de functionare a obiectivului, factorul de mediu Aer va fi influentat de sursele
de poluare descrise anterior, dar trebuie sa se tina cont de faptul ca implementarea proiectului
va duce la importante reduceri de emisii in atmosfera fata de situatia existenta, centrala clasica
ce utiliza drept combustibil pacura si gaz metan.
Pentru realizarea obiectivului a fost selectata tehnologia de ardere a gazelor naturale intr-o
centrala cu ciclu combinat. O astfel de centrala produce mai putin de jumatate din volumul de dioxid
de carbon (CO2) comparativ cu o centrala pe carbune/pacura de dimensiuni echivalente. Spre
deosebire de centralele electrice pe combustibili fosili (cum ar fi carbunele si pacura), continutul de
sulfuri din gazele naturale este neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu
gaz in ciclu combinat vor fi minime.
Estimativ cantitatile de poluanti la arderea a 35.000 Nmc/h gaz natural sunt:
Debitul de gaz metan: 35.000 Nmc/h
Puterea calorifica a gazului metan = 8.550 kcal/Nmc
Energia termica = 8550 kcal/Nmc x 35.000 Nmc/h = 299.250.000 kcal/h =
= 1.252.062.000 KJ/h = 1.252 GJ/h
Debitele de emisii sunt:
Poluant

Factor de emisie cf.
EMEP/EEA 2019

Energia
termica

Debitul de emisie pe
sursa

(Ghid de inventariere a emisiilor
de poluanti in aer – Agentia
Europeana de Mediu)

GJ/h
1.252

g/h

Kg/h

NOx

g/GJ
89

114.428

114

CO

39

1.252

48.828

49

Din calculul estimativ se poate observa ca debitele de NOx si CO, la arderea gazului
metan in noua centrala vor fi mici, ceea ce arata ca impactul asupra aerului va fi minim .
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In conformitate cu Legea 278/2013, pentru instalatiile de ardere cu o putere termica
nominal totala mai mare de 50 MW pe unitate modificata, valorile limită de emisie (mg/Nm3 )
pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care utilizează gaze naturale la concentratia
de 15 % O2 in gazele uscate sunt următoarele:
Denumire
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)

NOx
50(1)

CO
100

Prin proiect, la functionarea centralei cu ciclu combinat cu gaze naturale la concentratia de
15 % O2 in gazele uscate, emisiile de oxizi de azot si oxid de carbon in gazele de ardere, vor fi:
NOx
CO

25 mg/Nmc
89 mg/Nmc

Avand in vedere ca emisiile de NOx si CO vor fi sub limitele prevazute de Legea 278/2013,
impactul prognozat asupra aerului va fi minim .

4.2.4.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului asupra aerului, prin proiect s-a prevazut:
- utilizarea combustibilului mai putin poluant, respectiv gaz natural, care genereaza emisii foarte
reduse de oxizi de sulf si pulberi;

- echiparea fiecarei turbine pe gaz cu arzatoare cu NOx redusi. Caracteristica principala
a acestora fiind faptul ca amestecul combustibilului cu aerul si arderea au loc în doua
etape succesive. În acest fel, se realizeaza o distributie omogena a temperaturii si se
atinge o temperatura mai scazuta a flacarii, rezultând emisii reduse de NOx.
- fiecare cazan recuperator de caldura aferent turbinelor cu gaz va fi dotat cu un cos de
evacuare gaze de ardere autoportant. Parametrii fizici ai cosurilor de dispersie a gazelor
de ardere, sunt prezentati in tabelul urmator:
Cos

TG1 - cazan recuperator 1
TG2 - cazan recuperator 2
TG3 - cazan recuperator 3

-

Inaltimea fata de
nivelul solului
(m)
26
26
26

Diametrul interior
la varf al cosului
(m)
3,4
3,4
3,4

Temperatura
gazelor de ardere
(°C)
75
75
75

fiecare cos de evacuare a gazelor de ardere va fi prevazut cu catalizator (SCR- selectiv
calalytic reduction), pentru a diminua emisiile NOx, care conform specificatiilor tehnice vor
tinde spre zero.
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-

cosurile de evacuare a gazelor de ardere vor fi dotate cu sisteme de monitorizare continua
a emisiilor de NOx si CO.

-

pentru monoxidul de carbon (CO), reducerea / controlul emisiilor înseamna o ardere cât
mai completa, In noua centrala electrica arderea va avea loc in exces mare de aer, avand
in vedere modul de functionare a turbinelor cu gaz.

4.3 SOLUL
4.3.1 TIPURILE DE SOL ÎN ZONĂ ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA
Solurile din zona studiata, sunt de categoria unor soluri aluviale cernoziomice şi soluri
brune podzolice aflate în special sub păduri. Pe interfluvii şi pe terase au o mare extindere
cernoziomurile levigate, care sunt utilizate aproape exclusiv pentru agricultură.
Solurile brune podzolice de pădure s-au format pe gresii şi nisipuri, în care orizonturile
freatice sunt la adâncime relativ mare. Se mai întâlnesc pe fundament de marne, argile şi luturi.
Sunt soluri care prezintă un drenaj insuficient, o reacţie moderat acidă, până la slab acidă şi un
conţinut mediu de humus.
În jurul localităţilor Oneşti şi Târgu Ocna, pe marne şi argile calcaroase se mai găsesc şi
rendzine şi pseudorendzine (sub pădure), precum şi soluri de fâneaţă umedă (sub pajişti).
Platforma ELECTROCENTRALE BORZESTI – Punct de lucru se desfăşoară pe terasele din
lunca Trotuşului. Terenul de amplasament se află în plan orizontal, această configuratie
topografică fiind realizată încă din etapa de amenajare a incintei.
Stratificatia este omogena si uniforma in plan si pe verticala, ceea ce permite ca terenul
de pe amplasament sa fie incadrat in categoria “terenuri bune de fundare”
Amplasamentul studiat este stabil, fiind exclusă producerea alunecărilor de teren sau a
inundaţiilor.

4.3.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
4.3.2.1 Surse de poluare a solului
In timpul realizării lucrarilor de investitie sursele de poluare a solului pot fi mijloacele de
transport si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor.
4.3.2.2 Prognozarea impactului
In perioada de executie a investitiei impactul asupra solului va fi nesemnificativ avand in
vedere ca proiectul consta in inlocuirea utilajelor vechi aferente Grupului 7 existent cu utilaje noi
ce vor constitui o centrala electrica cu ciclu combinat ,ce va functiona pe gaz metan.
Majoritatea utilajelor se vor monta in cladirea Grupui 7 prevazuta cu pardoseala betonata
si o parte pe platforma betonata existenta.
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4.3.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Masurile prevazute pentru a preveni poluarea solului sunt:
▪ gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate, fara depozitare finala sau
temporara pe sol;
▪ verificarea tehnica a mijloacelor de transport si a utilajelor, pentru evitarea scurgerilor
de produse petroliere, uleiuri;

4.3.3 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCTIONĂRII INVESTIŢIEI
4.3.3.1 Surse de poluare a solului
In functionarea investitiei nu vor fi surse de poluare a solului,
4.3.3.2 Prognozarea impactului
In timpul functionarii investitie nu se va produce impact asupra solului, avand in vedere
ca majoritatea activitatii se va desfasura in cladirea Grup 7 prevazuta cu pardoseala betonata si
pe platforma betonata.
4.3.3.3 Măsuri de diminuare a impactului
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru diminuarea prevenirii poluarii solului.
In timpul funcţionãrii investiţiei, se va face un control periodic vizual al stratului de beton
al platformei betonate ca acesta sã fie în stare bunã pentru a preveni poluarea solului.
Se va urmari gestionare corespunzatoare a deseurilor generate, in special al uleiurilor
uzate rezultate si eliminarea lor prin societati autorizate in acest sens.

4.4

GEOLOGIA SUBSOLULUI

Din punct de vedere geologic Depresiunea Subcarpatică Oneşti aparţine zonei geologice
nio-pliocene. Răspândirea cea mai mare aparţine formaţiunilor niocene, reprezentată prin
nisipuri, gresii, marne, tufuri, sare gemă, gips, conglomerate. La est de acestea sunt formaţiunile
sarmate – pliocene formate tot din roci moi, respectiv nisipiri, argile, gresii, marne pietrişuri.
Contactul dintre formaţiunile respective se face imediat la vest de municipiul Oneşti, de-a lungul
unor importante linii tectonice.
Zona platformei industriale Borzeşti, situată pe lunca şi terasele Trotuşului, se
caracterizează din punct de vedere morfologic prin dezvoltarea a trei niveluri de terasă care
domină lunca inundabilă : terasa inferioară (5-8 m), terasa medie (10-14 m) şi terasa superioară
(16-20 m), lăţimea medie a zonelor de terasă fiind de cca. 2 km.
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Din punct de vedere geologic, fundamentul depozitelor cuaternare cu grosime de 5-15 m
sunt reprezentate prin rocile aluvionare ale luncii şi terasei, respectiv din nisipuri grosiere cu
pietriş şi bolovăniş, acoperite de un complex discontinuu de prafuri argilo-nisipoase.
Amplasarea obiectivului pe podul terasei inferioare de pe dreapta Trotuşului şi, parţial, în
lunca acestuia, justifică existenţa unor depozite de origine fluvială, cu o grosime de peste 3 m,
compuse predominant din nisipuri şi pietrişuri bine rulate.
In subsolul amplasamentului societatii nu sunt identificate resurse minerale extractibile.

4.4.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI

Pentru realizarea proiectului, în subsolul amplasamentului se vor executa săpături pentru
amplasare retele subterane
4.4.1.1 Prognozarea impactului
Impact asupra subsolului în timpul realizării proiectului este un impact fizic (mecanic)
datorat săpăturilor efectuate. Impactul fizic care se realizează nu schimbă structura subsolului.
4.4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului
Pamantul rezultat se va depozita in scopul reutilizarii la nivelarea terenului.

4.4.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI

4.4.2.1 Sursele potenţiale de poluare
In timpul functionarii investitie nu sunt surse de poluare a subsolului, majoritatea activitatii
se va desfasura in cladirea Grup 7 prevazuta cu pardoseala betonata si pe platforma betonata.
4.4.2.2 Prognozarea impactului
In functionare normala, nu se produce impact asupra subsolului.
4.4.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru diminuarea preveniri poluarii subsolului.
In functionare, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul identificarii in timp
util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.
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4.5 ZGOMOTUL
Poluarea fonicã se manifestã prin zgomote (definite ca amestecuri dizarmonice de vibratii
cu intensitãti si frecvente diferite) sau emisii de sunete cu vibratii neperiodice, de o anumitã
intensitate, ce produc o senzatie dezagreabilã, jenantã si chiar agresivã.
Vibraţiile sunt mişcările ce se abat de la mersul normal, respective disfuncţiile bruste ale
elementelor implicate în realizarea procesului de muncă.
Zgomotul unui agregat, al unei maşini, etc., reprezintă fenomene acustice utile, care
trebuie să se detaşeze de un fond sonor parazit pentru a putea constitui semnale sonore
informative despre modul de funcţionare a utilajelor.
Zgomotul produs de echipamentul utilizat în exterior, în principal în constructii si lucrari
publice este o parte importanta a zgomotului unei comunitati, de asemenea cunoscut drept
zgomot de mediu, zgomot rezidential sau zgomot intern. Propagarea zgomotului depinde de
următorii factori :
- natura amplasării topografice, vegetaţie, construcţii existente în apropiere;
- condiţii climatice – vânturi dominante ;
- structura traficului rutier (vehicule uşoare sau grele) ;
- condiţii de circulatie (număr vehicule/oră, viteza de circulaţie) ;
- caracteristici tehnice ale traseului;

4.5.1 IMPACTUL PRODUS IN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI
4.5.1.1 Sursele de zgomot si vibratii
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de activităţile specifice lucrărilor de
construcţii: manevre materiale, utilaje şi transport: excavator: Lw ≈ 115 dB (A); încărcător frontal
cu cupa Lw ≈ 110 dB(A); autobasculante cu capacitatea de 16 m 3, Lw ≈ 107 dB(A).
Nivelul de zgomot variază funcţie de 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. Din măsurători,
efectuate la societăţi cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţa
de 10 – 15 m prezintă valori de 60 –115 dB(A) pentru zona de acţiune a mijloacelor auto.
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4.5.1.2 Prognozarea impactului
Se estimează că in timpul realizarii investitiei se va creea un disconfort moderat, având
în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor
transporta materialele necesare realizării proiectului, se va înscrie în nivelul de zgomot datorat
traficului rutier, crescând însă frecvenţa de apariţie a acestuia, datorită creşterii intensităţii
traficului. Toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile HG nr. 1.756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirilor.
4.5.1.3 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de masuri
tehnice si operaţionale cum ar fi:
 folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot – nivelul de
zgomot nu va depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament
 diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor
 oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor
Constructorul va urmari ca toate sistemele constructive, materialele si elementele de
construcţie noi si/sau de import, vor fi utilizate doar daca sunt agrementate tehnic si vor respecta
prevederile legislaţiei învigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor
de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).

4.5.2 IMPACTUL PRODUS IN TIMPUL FUNCTIONARII INVESTITIEI
4.5.2.1 Sursele de zgomot si vibratii
In functionare, sursele generatoare de zgomote sau vibratii, vor fi utilajele dinamice
precum şi unele faze tehnologice specifice (esapari cazane, turbine).
Cele mai importante surse de zgomot şi vibraţii sunt:
- turbinele cu gaz, turbinele cu abur, generatoarele;
- pompe şi motoare pe circuitul apă-condens din abur;
- pompe şi motoare pe circuitul apei demineralizate;
- ventilatoare de la condensatoarele racite cu aer
- compresoare (de aer şi gaz natural).
4.5.2.2 Prognozarea impactului
Majoritatea echipamentelor, conform specificatiilor tehnice, au asociate niveluri de
emisie a zgomotului in jurul valorii de 80 dBA. În plus, toate echipamentele dinamice vor fi
instalate în spații amenajate, izolate.
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Proiectul se va realiza într-o zonă industrială, într-o incintă închisă, iar vecinățile sale sunt
terenuri cu destinatie industrială. Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerințelor
legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale și
locuintțe) în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizată o modificare
decelabilă a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limită ale indicatorilor de
zgomot, după cum urmează:
a) în perioada zilei, între orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustică continuu

echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei
valoarea de 55 dB;
b) în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00, nivelul de presiune acustică continuu

echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinței
valoarea de 45 dB;
c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul

locuinţei pe perioada noptii în vederea comparării rezultatului acestei măsurări
cu valoarea limită specificată la lit. b).
În timpul exploatării instalației prin modul de amplasare a majoritatii utilajelor în spatii
închise, sunt asigurate toate elementele de protectie fonică necesare.
Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfăşurat în cadrul proiectului
supus avizării nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, care sa contribuie cuantificabil
la nivelul de zgomot general (în sensul afectării nivelului maxim de zgomot la limita funcţională
a incintei industriale: 65 dB(A) conform prevederilor SR 10009 – 2017 „Acustica. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”
4.5.2.3 Măsuri de diminuare a impactului
Măsurile speciale care au fost luate de către proiectant pentru reducerea zgomotului sunt:
- amplasarea turbinelor cu gaz, a turbinelor cu abur şi generatoarelor în interiorul cladirii
Grupului 7 (sala cazane) ce va preveni propagarea zgomotului in exterior;
- placarea suporţilor turbinei de abur cu material metalic absorbant;
- turbinele cu gaz sunt prevazute cu amortizoare integrate în zonele de admisie a aerului
şi exhaustare a gazelor de ardere.
- bariere suplimentare pentru reducerea zgomotului prin utilizarea unor suporti antivibranti si interconexiuni pentru echipament (utilizarea fundatiilor de masini sustinute pe
amortizoare de vibratii).
- conducte izolate acustic (fonic) prin utilizarea tevilor cu suporti flexibili cu amortizare
interna;
- canalele pentru aerul de ardere si gaze arse evacuate sunt echipate cu absorbanti
acustici prin utilizarea tobelor la canalele de priza si evacuare;
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4.6 BIODIVERSITATEA
Situat în unitatea geomorfologică a dealurilor subcarpatice, mai précis în Subcarpaţii
Moldovei, depresiunea Tazlău - Caşin la o altitudine moderată, municipiul Onesti este plasat întro adevărată “piaţă de adunare a apelor” către care relieful coboară în trepte largi, cu aspect de
amfiteatru.
In zona municipiului Oneşti este prezent ecosistemul de deal. Pădurile amestecate de fag
şi quercine, în special gorun (Quercus petraea), frasin (Fraximus excelsior), carpen (Carpinus
betulus), jugastru (Acer campestre), etc. Subarboretul este prezentat prin: alun (Coryllu avellana),
voinicer (Evonymus europaea), lemn râios (Envonymus verrucosa), corn (Cornus mos), sânger
(Comus sangulnea), lemn cânesc(Ligustrum vulgare), soc (Sambucus migra), etc.
Stratul ierbos este de asemenea bogat si reprezentat prin diverse specii de păiuşuri
(Festuca sulcata, Festuca pseudovina, Festuca valesica, etc.) la care se adaugă o serie de
leguminoase, rozacee şi plante cu flori frumos colorate, printer care: ranunculaceele (Ranuncus
memorosus, Ranuncus cassbicus, Ranuncus carpaticus), sânzienile (Galium mollugo),
pojarniţa(Hypericum hirsutum), ciuboţica cucului (Primula officinalis), garofiţa (Diantus armerica),
brebenel (Coridalis solida), rar mătrăguna (Atropa belladonna) şi papucul doamnei.
Vegetaţia de luncă are o repartiţie azonală, fiind dezvoltată în albia majoră a pricipalelor
râuri : Trotuş, Casin, Tazlău şi Oituz . Ea este reprezentată prin grupuri de specii de salix, populus
şi specii ierboase la care se adauga rareori robur sau carex.
Arealele de silvostepă şi chiar stepa au sub raportul vegetaţiei spontane o valoare mai
redusă. Municipiul Oneşti este situat în aria de silvostepă formată la est de Dealul Perchiu (397 m)
Pădurea, element fundamental al mediului înconjurător, cu functia importanta de
ameliorare a calităţii aerului poluat este situata la distante de peste 10 km, de vatra oraşului,
pădurea Bobeica (599 m) în partea sudica a culmii Pietricica, pădurea Camera, la nord de culmea
Ursoiul Mare (715m ). In vecinatatea orasului s-au amenajat păduri de agreement şi recreere,
pădurea Lada – Casin.
In interiorul depresiunii subcarpatice Oneşti – Caşin predomină terenurile agricole.
Pâlcurile de vegetaţie naturală arborescentă sunt dezvoltate pe versantul estic şi sud – estic al
Dealului Perchiu, pe fruntile teraselor înalte din Dealul Buhoci, Dealul Cuciur şi Malul. S-au plantat
pini şi salcâmi.
In jurul ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL - Punct de lucru , terenurile sunt cultivate cu
plante cerealiere. În partea estică a amplasamentului investitiei, la distanţa de cca. 1000 m
curge râul Trotuş .
Relaţia cu arii protejate
Zona de amplasare a proiectului nu face parte din nici o arie protejată, însă de menţionat
este faptul că Punctul de lucru al ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL este situat la cca. 8 km de
Dealul Perchiu, care conform Ordinului nr. 776/2007 (MO nr. 615/15.09.2007) privind declararea
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siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in
România, este declarat sit de importanta comunitara, cod ROSCI0059.
Dealul Perchiu, in suprafaţa totala de 189 ha este situat în localitatea Onesti, judeţul
Bacău şi este delimitat de culoarul Tazlăului la est, de râul Trotuş la sud, şi de pârâul Caraclău,
afluent al Trotuşului, la vest. Limita nordică o reprezintă drumul nemodernizat spre Caraclău
dinspre şoseaua DN11 Oneşti - Bacău, însă structural dealul Perchiului se continuă spre nord
cu alte culmi ale Subcarpaţilor Tazlăului.
Punctul de maximă altitudine, 398 metri, se află în partea sud-estică a Perchiului, la circa
26°45' E longitudine şi 46°16' N latitudine, la nord-vest de municipiul Oneşti. Culmea principală
se ridică cu mai mult de 200 de metri peste lunca Trotuşului.
Dealul Perchiu se prezintă ca o prelungire orientată spre SE a Subcarpaţilor ce bordează
la răsărit Munţii Tarcău-Goşmanu şi Munţii Berzunţi. Structura sa conţine gresii de Tarcău şi
calcare dure ce ies la suprafaţă pe creasta dealului şi în rupturile de pantă de pe feţele sudice,
precum şi argile sau alte roci sedimentare caracteristice flişului neogen al Subcarpaţilor Moldovei.
Particularitatea cea mai interesantă a dealului Perchiu este inversarea etajelor vegetale,
cu flora de silvostepă pe culme şi pădure caracteristică subcarpaţilor la poale. Versantul sudvestic, favorabil dezvoltării foenului în anotimpurile reci şi totodată ferit de crivăţ, şi versantul
sudic, abrupt dar însorit, adăpostesc într-o ordine inversată de la poale către vârf: etajul fagului,
etajul stejarului şi pajistea caracteristică stepei. Răşinoasele prin dispunerea lor accentuează
ineditul etajării printr-un brâu de pini la poale, sub etajul fagului, şi cu un pâlc de molizi chiar sub
mica stepă de pe deal.
Dealul Perchiu găzduieşte numeroase specii vegetale, multe dintre ele nespecifice
regiunii. Botaniştii au contabilizat peste 600, unele foarte rare. Specii de arbori şi arbuşti termofili
au supravieţuit modificărilor climatice regionale generate de ridicarea Subcarpaţilor, izolate în
această insulă de silvostepă, graţie microclimatului favorizat de geometria reliefului încă de la
începuturile cutării. Între acestea amintim stejarul pufos (Quercus pubescens) şi stejarul
brumăriu (Quercus pedunculiflora), ultimul fiind nu numai în afara regiunii tipice ci şi la latitudinea
superioară a arealului de răspândire, cireşul pitic sau vişinelul (Cerasus fruticosa), migdalul pitic
(Amygdalus nana), scoruşul (Sorbus domestica ), scumpia (Cotinus coggygria). Întâlnim de
asemenea multe plante ierboase de stepă, unele rare precum frăsânelul alb (Dictamnus albus)
sau zambila albicioasă (Hyacinthella leucophaea), guşa porumbarului (Silene vulgaris), iarba
şarpelui rusească (Echium russicum), sparanghelul pseudoscarbru (Asparagus pseudoscaber),
sadina (Chrysopogon gryllus).Solul este la rândul său nespecific, cernoziomul fiind, cum era de
aşteptat, bine dezvoltat în adâncime sub vegetaţia relictă de silvostepă.
Vegetaţia deosebită a dealului Perchiu este protejată inca din anii “70 prin declararea lui
ca monument al naturii, statut întărit prin instituirea unei rezervaţii naturale.
Fauna mare este absentă dat fiind izolarea dealului Perchiu faţă de bazinele forestiere
ale Carpaţilor şi Subcarpaţilor. Mamiferele mici sunt în schimb prezente, avantajate de vegetaţia
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deasă de arbuşti şi de diversitatea surselor de hrană. Păsările au şi ele paradisul lor arboricol,
iar grotele stăncilor sudice adăpostesc cuiburi de ulii.

4.6.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Noua investitie se va realiza într-o zonă industrială, incinta fostului CET Borzesti.
Practic, incinta se află într-o zonă în care fenomenul de antropizare este prezent iar flora şi
vegetaţia, în această zonă nu cuprinde elemente de interes protectiv.
Managementul șantierului și aprovizionării cu materiale vor fi realizate în conformitate cu
cele mai bune practici și nu vor conduce la influente negative asupra biodiversitatii.
In timpul realizarii proiectului nu se va produce impact asupra biodiversitatii din zonã,
deoarece emisiile vor fi nesemnificative.

4.6.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Având în vedere ca efectele centralei asupra zonei provin exclusiv din emisii (NOx si CO),
care prin proiect sunt sub nivelul valorilor limita din Legea 278/2013, functionarea centralei
electrice nu va influenta biodiversitatea zonei.

4.7 PEISAJUL
Lucrarile de investitie se vor realiza in incinta ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL - Punct de
lucru, situată în zona industrială Borzeşti, la cca. 6 km de municipiul Onesti.
Peisajul este cel specific zonei industriale, cu societati comerciale, instalatii tehnologice,
cale ferata, etc.
Terenul de amplasament este plan, aproape orizontal, prezentând o înclinare extrem de
mică de la est la vest.
In această zonă nu există elemente de mobilier urban (statui, bănci de odihnă, fântâni
decorative, etc).

4.7.1 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
In timpul realizării proiectului, spatiul de lucru va fi delimitat cu împrejmuire temporară
(panouri metalice).Subcontractanţii îşi vor organiza zone administrative formate din containere
pentru birouri, containere pentru materiale şi spaţii de depozitare.
Deoarece investiţia se va realiza în incinta Punctului de lucru nu se va produce impact
asupra peisajului zonei.
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4.7.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Prin realizarea investitiei nu se modifică destinatia stabilită prin documentaţiile de
urbanism aprobate anterior.

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
TABELUL Nr. 4.6.1

Utilizarea terenului

Suprafaţa (
Înainte de punerea în
aplicare a proiectului

Suprafata totala alocata investitiei
- suprafata construita (inclusiv drumuri si
platforme)

8.500

m2

)

După punerea în
aplicare a proiectului
8.500

Recultivată
-

Pe baza celor prezentate se apreciaza ca impactul la construirea si functionarea investitiei
asupra cadrului natural si valorii estetice a peisajului va fi inexistent.

4.8 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC
Conform Planului de încadrare in zonă (anexă), la nord de Punctul de lucru
ELECTROCENTRALE BORZESTI , la o distanţa de aproximativ 6 km, se află municipiul Oneşti, care
are un număr de 51.416 locuitori.
De la înfiinţarea oraşului propriu-zis, în 1952, evoluţia populaţiei a cunoscut o creştere
excepţională, în ton cu industrializarea rapidă. Astfel, la primul recensământ oficial de după
înfiinţare, la 1956, populaţia Oneştiului era de 11.253 locuitori.
21 de ani mai târziu, la recensământul din 5 ianuarie 1977, populaţia ajunsese la 41.577
locuitori, adică o creştere de circa 400% în doar 20 de ani.
Pe finalul perioadei comuniste, evoluţia s-a mai stabilizat, însă a continuat trendul
crescător. La recensământul din 1992 au fost înregistraţi 58.810 locuitori, adică o creştere de
circa 40% faţă de 1977. Perioada post - decembristă a marcat o inversiune de trend, astfel că
10 ani mai târziu, în 2002, erau numai 51.416 locuitori, adică o scădere de circa 12,6%.
La est de Punctul de lucru la o distanţă de cca. 2,5 km se află localitatea Gura Văii cu o
populaţie de 5.860 locuitori.
La vest, la o distanţă de cca. 2 km se află localitatea Stefan cel Mare cu o populaţie de
4.150 locuitori.
Oneştiul este un oraş industrial, cu o structură economică relativ bine dezvoltată în jurul unor
ramuri industriale, în special cea prelucrătoare a produselor petrochimice. Confecţiile şi prelucrarea
lemnului sunt alte ramuri importante. Resursele de munca, în municipiul Onesti, au înregistrat, în
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ansamblul economico-social, mutatii generate de factorii specifici perioadei de tranzitie cum ar fi:
schimbari profesionale si structurale ale economiei de piata, privatizarea, somajul.
In zona isi desfasoara activitatea urmatoarele societati comerciale: S.C. RAFO S.A., S.C.
CHIMCOMPLEX S.A.
O parte din populatia localitatii Onesti si a localitatilor limitrofe îşi desfăşoara activitatea
la ELECTROCENTRALE BORZESTI – Punct de lucru.

4.8.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI
Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului social ca urmare a :
- creerii de noi locuri de muncă, in special pe durata de execuţie a lucrărilor
- creerii condiţiilor pentru dezvoltarea unor activităţi economice

Investitia se va realiza in incinta Punctului de lucru, astfel in perioada de constructie
aportul zgomotului la poluarea fonica a populatiei este nesemnificativ si nu se va resimti un
impact negativ asupra populatiei din zona.

4.8.2

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI

Zona în care se amplasează noua investiţie este o zonă industriala iar spatiile de locuit
sunt la o distanţă de peste 2 km, funcţionarea noii investitii nu va produce impact asupra
populatiei din zona.
Analiza investiţiei propuse a identificat un impact pozitiv determinat de ieftinirea energiei
electrice, dar şi de micşorarea noxelor emise prin arderea gazului natural.
Functionarea investitiei va duce la creearea de locuri de munca.
Având în vedere procentul de şomeri din zona, există posibilitatea angajării acestora prin
asigurarea unor locuri stabile de muncă în activitatea de producere a energiei electrice, cât şi în
activităţile colaterale, astfel realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra populatie zonei.
Având în vedere natura exclusiv pozitiva a proiectului asupra mediului social si economic,
se considera ca nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.

4.9 CONDITII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
Municipiul Oneşti este situat la graniţa vestică a Moldovei, la întretăierea drumurilor
comerciale Adjud – Oneşti – Ghimeş – Ciuc ( drumul Ghimesului ) şi Bacău – Oneşti – Oituz –
Braşov (drumul Braşovului). Aşezarea Onesti a avut un rol important în dezvoltarea legăturilor
cu Transilvania, Moldova de nord şi Ţara Românească.
Primul document în care este atestată localitatea, satul Onesti, a fost emis în vremea
domnitorului Ştefan cel Mare la 14 decembrie 1458.
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Vechea localitate Oneşti era situată pe malul drept al Trotuşului, pe locul unde se află
astăzi statia C.F.R. In timpul domniei lui Petru Şchiopu (1574 – 1580; 1584 – 1591), Oneştiul
făcea parte din ţinutul Trotuşului.
In anul 1646, ţinutul Trotuş fuzionează cu ţinutul Bacău subordonându-i-se acestuia.
Acest lucru se datorează pe de o parte declinului economic al Târgului Trotuş iar pe de altă parte
ascensiunii economice a Onestiului, care în a doua jumătate a secolului XVII – lea ajunge un
important târg. La dezvoltarea localităţii Oneşti a contribuit şi construirea podului de peste râul
Trotuş în anul 1829.
Oraşul modern a luat naştere pe vatra vechiului sat în anul 1952, atunci când, prin decizia
Consiliului de Miniştri, a fost dispusă construirea Grupului Industrial Borzeşti şi a oraşului
muncitoresc aferent Oneşti. Ca urmare a acestei decizii, s-au înfiinţat primele colonii şi a început
construcţia primelor blocuri.
Între anii 1952 -1960 se construiesc cartierele Caşin şi Tineretului. În anul 1956 comuna
Oneşti primeşte statutul de oraş.
Din martie 1965 oraşul se numeşte Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar din 1990, revine la
vechea denumire (prin lege adoptată în 1996) Onesti.
Ca monumente istorice renumite în zonă putem aminti:
- biserca “Adormirea Maicii Domnului” construită în anul 1494 de domnitorul Moldovei,
Stefan cel Mare şi fiul său Alexandru, aflata în localitatea Borzeşti
- mănăstirea Bogdana, înălţată în anul 1660 de logofătul Solomon Bârlădeanu şi soţia sa,
aflata în localitatea Bogdana
- construcţia podului de la Negoieşti – Gârbovana este atribuită domnitorului Ştefan cel Mare
în anul 1475-1504.

4.9.1

IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI

In timpul realizarii proiectului nu se produce impact asupra obiectivelor patrimoniului
cultural, lucrarile de investitie realizandu-se in incinta Punctului de lucru ELECTROCENTRALE
BORZESTI SRL.

4.9.2 IMPACTUL PRODUS ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
Intrucât amplasamentul noii investitii este situat faţă de localităţile în care se afla
monumente istorice la distante mari, cca. 2 km de localitatea Borzeşti şi cca. 5 km de localitatea
Bogdana si avand in vedere ca nu s-au identificat emisii poluante semnificative in mediu,
funcţionarea investitiei nu va produce impact asupra obiectivelor de patrimoniu cultural,
arheologic sau asupra monumentelor istorice.
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5.

ANALIZA ALTERNATIVELOR

5.1 Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
Prin nerealizarea proiectului propus, ELECTROCENTRALE BORZESTI -Punct de lucru nu va
produce curent electric conform normelor de protecţia mediului şi politicii UE în ceea ce priveşte
reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice.
5.2 Alternativa “1”
Reprezinta situatia in care investitia s-ar realiza intr-o alta locatie.
Nu este cazul deoarece prin proiect se doreste retehnologizarea Grupului 7 existent.
ELECTROCENTRALE BORZESTI - Punct de lucru are ca activitate principala producerea
ernergiei electrice, avand structuri si cladiri ce pot fi utilizate cat si posibilitatea de racordare cu
usurinta la utilitatile din zona, respectiv gaz natural, energie electrica si alimentarea cu apa si
canalizarea apelor uzate.
5.3 Alternativa “2”, alternativa de proiect
Tehnologiile cuprinse în BREF pentru producerea de energie electrica care au fost
analizate comparativ pentru stabilirea solutiei optime au fost urmatoarele:
- Ciclu de abur (cazan, turbina cu abur, generator electric)
- Conversia directa (turbina cu gaze, generator electric)
- Ciclu combinat (turbina cu gaze, generator electric, cazan recuperator, turbina cu abur,
generator electric aferent turbinei cu)
Din analiza celor trei solutii a rezultat ca cea mai eficienta investitie este cea referitoare la
ciclul combinat pe gaze.
Centralele moderne cu turbine cu gaz in ciclu combinat, reprezinta tehnologia existenta
cea mai curata si eficienta de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de
centrala produce mai putin de jumatate din volumul de dioxid de carbon (CO2) comparativ cu o
centrala pe carbine/pacura de dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice pe
combustibili fosili (cum ar fi carbune si pacura), continutul de sulfuri din gazele naturale este
neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu gaz in ciclu combinat vor fi
minime.
Nivelul tehnologic adoptat si utilajele propuse sunt de ultima generatie si sunt in
conformitate cu cele mai bune tehnici in domeniu.
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6.

MONITORIZAREA

Monitorizarea mediului are scopul de a preveni sau de a limita fenomene de poluare, cu
scopul de a îmbunătăţi starea calităţii ecosistemelor în complexitatea lor, a matricelor de mediu
şi a resurselor.
Sistemul de monitorizare a emisiilor trebuie să asigure o monitorizare eficientă care să fie
conformă cu legislaţia în vigoare, fără ca să implice costuri excesive din partea administratorului
aceleaşi activităţi.
Monitorizarea va fi asigurata de beneficiar şi APM Bacau dacă se impune acest lucru.
6.1. Monitorizarea in faza de constructie
Pe parcursul întregii etape de construire se va realiza o automonitorizare care va avea
drept scop reducerea riscurilor de accidente şi de refacere a amplasamentului.
Automonitorizarea va consta în verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor
componentelor şi anume:
- drumuri de acces;
- drumuri din incintă;
- aplicarea masurilor din planul de acţiune încheiat între parţi;
- gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament;
6.2. Monitorizarea emisiilor şi controlul calităţii factorilor de mediu in timpul functionarii
investitiei
Factorul de mediu apă
Calitatea si cantitatea apelor evacuate in emisar vor fi masurate si monitorizate cu aparatura
existenta in cadrul Punctului de lucru.
Pe canalizarea pluviala Dn 800 mm este amplasata o cabina de masura construita peste
un camin de masura cu dimensiunile: L xl x h = 3,0 x 3,0 x 2,0 m, in care este amplasat:
- sistem de masurare a debitului
- sistem de masurare a parametrilor fizico - chimici a apei evacuate, prin evacuarea E4
- sistem de masurare a concentratiei de hidrocarburi in apa.
Factorul de mediu aer
Emisii
Monitorizarea continua a emisiilor de CO si NOx la cosurile cazanelor recuperatoare
Zgomot
Monitorizarea zgomotului se va face anual, cuprinzand nivelurile de poluare fonica
determinate la limitele incintei unitatii, in conditiile functionarii la capacitate normala a tuturor
instalatiilor si echipamentelor generatoare de zgomot.
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Factorul de mediu sol / subsol
Intrucat noua investitie nu este o sursa de poluare a solului si subsolulului, nu este
necesara o monitorizare a acestora.
Se va face monitorizarea deseurilor, lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate
cu HG 856/2003.

7. SITUAŢII DE RISC
Unul dintre aspectele importante abordate în legislatia româneascã ce are în vedere
stabilirea unor politici de mediu ce sã asigure o dezvoltare durabilã este si managementul riscului
de mediu.
În esentã acesta constã în identificarea eventualelor riscuri de poluãri, stabilirea
probabilitãtilor de aparitie, factorii de mediu susceptibili a fi afectati, precum si modalitãti de
prevenire si control pentru aceste riscuri.

7.1

RISCURI NATURALE

Riscurile naturale pot fi: cutremurele, inundatiile, miscari tectonice, etc.
In zona de amplasament a noii investiţii se resimt cutremurile care au epicentrul în zona
Vrancea, cât şi cutremurile de pământ cu intensităţi mai mici de origine ponrică sau prebalcanică.
Intensitatea medie macroseismică in zona este de gradul 6 – 7 pe scara Richter.
Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1-93 amplasamentul se gaseşte în zona
cu gradul VII (sapte) de seismicitate, iar conform Normativ P100/92 şi Indicativ NP – 055 – 01
aprobate de MLPTL zona de calcul este “zona B” cu parametrii seismici Ks= 0,25 si Tc= 1,00 sec.
La proiectarea construcţiilor si a fundatiilor s-a tinut seama de incadrarea in gradul de
seismicitate a zonei.
Zona de amplasament a noii investiţii nu va fi afectată de inundaţii şi nu este în calea
torentelor de ape, deoarece amplasamentul Punctului de lucru ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL
este situat pe terasele raului Trotuş, care domină lunca inundabilă : terasa inferioară (5-8 m),
terasa medie (10-14 m) şi terasa superioară (16-20 m), lăţimea medie a zonelor de terasă fiind
de cca. 2 km.
Platforma industriala a punctului de lucru se afla la cota absolută de 195 – 200 m faţă de
NMB, mult mai mare decât cota absolută a râului Trotuş, râu aflat la distanţa de cca. 1000 m
fata de amplasamentul investitiei.
Fenomenele meteorologice severe au frecvenţe de producere mici, astfel încât pot fi
considerate neglijabile pentru amplasamentul Punctului de lucru.
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7.2

RISCUL DE INCENDIU

In conditii de functionare normala centraIa electrica nu prezinta risc de incendiu sau
explozie, pot exista inceputuri de incendiu la motoarele electrice si instalatiile electrice aferente
utilajelor.
Pentru prevenirea unor inceputuri de incendiu prin proiect s-au luat urmtoarele masuri:
 motoarele si instalatiile electrice vor fi legate la pamant pentru scurgerea electricitatii
statice;
 motoarele si instalatiile electrice vor fi prevazute cu sigurante electrice amplasate in
tabloul electric;
 dotarea cladirii Grupului 7 cu stingatoare portabile
Centrala va fi echipata cu urmatoarele sisteme de prevenire si stingere a incendiilor:
- sistem de alarma de detectare si protectie împotriva incendiilor;
- sistem automat de stropire acolo unde este cazul;
- sistem de pulverizare a apei la transformatoare;
Respectarea întocmai a prevederilor proiectului reduce la maximum posibilitatea unui
incendiu sau unui alt incident în cadrul investitiei.

7.3 RISCUL TEHNIC / TEHNOLOGIC
Pentru prevenirea producerii unui accident tehnic prin proiect s-a adoptat masuri
preventive.
In vederea conducerii optimale a proceselor va fi implementat un sistem de control
distribuit DCS dedicat instalației. Sistemul de control distribuit, de tip DCS va conecta toate
dispozitivele smart existente în instalație (senzori de temperatura, presiune, robinete de
control, debitmetre, supape de siguranța, stări echipamente etc.) si va fi montat in camera de
comanda.
Sistemul de control si de siguranta asigura:
- detectarea automată a funcționării anormale a echipamentelor;
- detectarea automată a funcționării anormale a procesului controlat;
- inchiderea automată a instalațiilor in mod controlat; printr-o procedura sigura;
- asigurarea izolarii procesului si eventual a depresurizarii in anumite conditii anormale de
functionare;
- asigurarea de masuri pentru prevenirea situatiilor de avarie;
- asigurarea măsurilor de limitare a efectelor sau escaladării unei consecințe periculoase;
- furnizarea de informații de alarmare atat sonoră cat și vizuală pentru alertarea operatorilor
și pentru a permite acestora să evalueze situatia si sa actioneze in consecinta;
- asigurarea protectiei mediului.
Sistemul de control al procesului și instrumentele sale de câmp vor oferi operatorului
mijloacele necesare pentru funcționarea instalației într-o manieră sigură și eficientă, oferind
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astfel posibilitatea de a alege configurația optimă a funcționării și de a alerta operatorul cu orice
alarme sau eveniment care necesită atenție / acțiune .
Prin urmare, sistemul de control al procesului include următoarele caracteristici tehnice:
- monitorizarea automată și controlul condițiilor procesului și funcționarea echipamentelor
pentru a menține procesul în cadrul limitelor de operare corespunzătoare;
- facilitarea controlului local și la distanță pentru operarea centralei și a echipamentelor sale;
- furnizarea de interfețe HMI pentru proces cat si pentru toate subsistemele din instalatie;
- furnizarea de informații de alarmă sonoră și vizuală pentru a alerta operatorul despre
evenimentele care ar putea necesita acțiuni și pentru a permite operatorului să evalueze starea
echipamentelor;
- urmărirea și înregistrarea alarmelor și a evenimentelor;
- generarea și stocarea datelor esențiale ale procesului pentru a permite analiza istoricului
și a tendințelor;
- operarea în condiții tranzitorii;
- operarea în regim stabil - regim normal de lucru;
- operarea în condiții de defecțiune;
- inchiderea instalatiei in mod automat in conditii de ESD.
In functionare se va respecta disciplina tehnologica si se vor lua toate masurile tehnice
si organizatorice care sa evite producerea de avarii sau alte evenimente tehnice:
- personalul ce va deservi centrala va avea obligatia sã cunoascã schema retelelor,
utilajelor, destinatia fiecareia dintre ele si modul de acţionare în caz de pericol;
- exploatarea centralei va fi asigurata de personal calificat, ce va lucra in ture de 8 h/sch.
Modul de exploatare a centralei va specificat in PSFI care se vor reactualiza periodic.
Prin cele mentionate, riscul de producere a unui eveniment este redus la un nivel
acceptabil.

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR
In timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au întâmpinat dificultăţi
tehnice, informatiile necesare au fost furnizate de proiectant si de beneficiarul investitiei.
Proiectantul si beneficiarul investitiei isi asuma responsabilitatea informatiilor furnizate
elaboratorului documentatiei.
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9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Denumirea proiectului: : RETEHNOLOGIZARE GRUP 7 DE PE PLATFORMA CET
BORZESTI
Titularul proiectului: ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL
Amplasamentul: Investitia se va realiza in incinta ELECTROCENTRALE BORZESTI Punct de lucru ( fosta CET Borzesti) care se aflã situată pe platforma industrială Borzeşti, pe
malul stâng al râului Trotuş, la cca. 6 km de municipiul Oneşti, în apropierea drumului E 577 şi
are următorii vecini:
Sud - teren proprietate Primaria Onesti
Nord - S.C. RAFO S.A
Vest – teren proprietate Primaria Onesti

Est - S.C. GIRONAP S.A. Onesti
Pentru investiţie a fost obţinut Certificat de Urbanism nr. 69 din 03.04.2020(anexa),
eliberat de Primaria municipiului Onesti;
Certificatul de Urbanism a fost eliberat pentru INFINITE GAS DEVELOPMENT S.R.L. care
ulterior si-a schimbat denumirea in ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L. conform Rezolutiei nr.
48658 din 24.04.2020 pronuntata in sedinta din 24.04.2020 (anexa).

Scopul investitiei: Scopul acestui proiect îl reprezintă retehnologizarea Grupului 7
existent in cadrul CET Borzesti si transformarea lui intr-un sistem de generare energie electrica
in ciclu combinat, în vederea conformării la normele de protecţia mediului şi politicii UE în ceea
ce priveşte reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice. Noua
centrala electrica va functiona cu gaz natural.

9.1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
In cadrul centralei electrica se va produce la capacitate maxima, 189 MWh energie electrica.
Centrala electrica va fi construita pentru functionare în ciclu combinat, combustibilul
pentru ardere va fi gazul natural ce va fi livrat din sistemul national DELGAZGRID, prin
intermediul a doua conducte subterane racordate in statia de reglare masura (SRM), din incinta
Punctului de lucru.
Ciclul combinat în noua centrala va fi realizat prin instalarea a:
 3 turbine cu gaze (GT - gas turbine): una de 50MW si doua de 46,5 MW
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 3 cazane recuperatore de gaze pentru producere de abur (HRSG - heat recovery steam
generator)
 2 turbine cu abur (ST-steam turbine): una de 14,475 MW si una de 27,96 MW;
Gazele naturale vor fi arse în turbinele cu gaz pentru a genera energie electrica. Gazele
de ardere fierbinti emise de turbinele cu gaz vor fi apoi dirijate spre generatoarele de abur cu
recuperare de caldura pentru a produce aburul cu care este apoi actionat generatorul secundar
cu abur pentru productia de nergie electrica suplimentara.
În alegerea echipamentelor principale aferente noii centrale cu ciclu combinat, s-a tinut cont
de cele mai bune tehnici disponibile, prin adoptarea urmatoarelor solutii tehnice:
- utilizarea combustibilului gazos;
- turbine cu gaz prevazute cu instalatii de ardere cu formare de NOx redus;
- echiparea cosurilor de fum aferente cazanelor recuperatoare de caldura cu catalizator (SCRselectiv calalytic reduction), pentru a diminua emisiile NOx, care conform specificatiilor tehnice vor tinde
spre zero.
- echiparea cosurilor de fum aferente cazanelor recuperatoare de caldura cu sisteme de
monitorizare continua a emisiilor de NOx si CO.

Functionarea centralei ciclu combinat va fi complet automatizata, regimul de incarcare se
va stabili de la dispecerat.
Racordul la Sistemul Energetic National (SEN) se va face printr-o LEA (Linie Electrica
Aeriana) existenta, conectata direct in Statia de transformare Gutinas.
Sistemele de cicluri combinate asigura flexibilitatea în operare, atât în regim de baza cât
si în regim de sarcina medie, cu porniri zilnice. Echipamentele ciclurilor combinate pot fi pornite
rapid, în general ajungând la doua treimi din puterea centralei electrice, în cca. 50 de minute.
Centrala de cogenerare cu ciclu combinat va produce energie electrica cu costuri scazute
si randamente semnificative. Energia produsa va fi vânduta pe piata liberalizata de energie.
Numarul de ore de functionare anual va fi de 8.000 ore, cu o eficienta electrica de 54 %,
si o disponibilitatea anuala totala de 98,7 %.

9.2 METODOLOGII UTILIZATE ÎN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
9.2.1 Generalităţi
Pentru evaluarea impactului global al realizării proiectului asupra mediului înconjurător,
s-a utilizat metoda propusă de V. Rojanschi, metodă prezentată în revista „Mediul
încojurător”,vol.II, nr.1-2/1991.
S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca potenţial cei mai
afectaţi: apa, aer, sol, flora şi faună (biodiversitate) şi factorul uman.
Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact
calculat cu relaţia: IP = CE / CMA, în care:
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- CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influenţează mediul înconjurător, sau
în unele cazuri concentraţia maximă calculată (Cmax);
- CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiaşi factor stabilită prin acte
normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori recomandate în literatura de
specialitate, când lipsesc normativele;
Impactul asupra mediului se apreciază pe baza indicelui de impact Ip din Scara de Bonitate.
Este evident faptul că orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a
factorilor de mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puţin vizibile, pozitive sau negative.
Ideal ar fi ca cele negative să nu existe, sau să fie diminuate, astfel încât efectele lor asupra
mediului să aibă consecinţe cât mai mici posibile.
9.2.2 Scara de bonitate
Luând în considerare starea naturală neafectată de activitatea umană şi situaţia
ireversibilă de deteriorare a unui factor de mediu se obţine o scara de bonitate exprimată prin
note de la “1” Ia “10”, care pune în evidenţă efectul poluanţilor asupra mediului înconjurător.
Note de bonitate, valori ale indicelui de poluare (ip) şi efecte asupra omului şi mediului
înconjurător corespunzătoare

Nota de
bonitate
10
9
8

Valoarea
Ip = Cmax./CMA
IP = 0
IP = 0,0 - 0,25
IP = 0,25 - 0,50

7
6

IP = 0,50 - 1,0
IP = 1,0 – 2,0

5
4
3

IP = 2,0 – 4,0
IP = 4,0 – 8,0
IP = 8,0 – 12,0

2

IP = 12,0 – 20,0

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător
- Calitatea factorilor de mediu naturală, de echilibru.
- Fără efecte
- Fără efecte decelabile cazuistic.
- Mediul este afectat în limite admise – nivel 1.
- Mediul este afectat în limite admise – nivel 2.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 1.
- Efectele sunt accentuate.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 2.
- Mediu afectat peste limitele admise - nivel 3.
- Mediul este degradat - nivel 1.
- Efectele sunt letale la durate medii de expunere.
- Mediul este degradat - nivel 2.
- Efectele sunt letale la durate scurte de expunere.
- Mediul este impropriu formelor de viaţă.

1
IP = peste 20,0
Cmax – concentraţia maximă calculată
CMA – concentraţia maximă admisibilă din STAS

Când nu există modificări ale calităţii factorilor de mediu, deci nu există poluare, acest
indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică ilustrând starea reală a mediului se suprapune
pe figura ilustrând starea ideală.
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Când există modificări ale calităţii factorilor de mediu, indicele de poluare globală IPG va
căpăta, progresiv valori supraunitare, pe măsura reducerii triunghiului, deci a afectării factorilor
de mediu.
Conform datelor din literatura de specialitate, au fost făcute aprecieri ale indicelui de
poluare globală a mediului, pentru diverse situaţii, în urma cărora s-a stabilit o scară de evaluare
pentru valorile IPG de la 1 la 6, din care rezultă impactul asupra mediului, respectiv efectul
activităţii antropice asupra factorilor de mediu.
Valori ale indicelui stării de poluare globală (Ipg) şi impactul asupra mediului corespunzător

Valoarea IP.G
IP.G = Si / Sr
IPG = 1
IPG = 1 -2
IPG = 2 – 3
IPG = 3 – 4
IPG = 4 – 6
IPG > 6

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător
Mediul este natural, neafectat de activitatea umană.
Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile.
Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de
disconfort formelor de viaţă
Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă.
Mediul este afectat de activitatea umană periculos formelor de
viaţă.
Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă.

9.2.3 Impactul prognozat asupra mediului
S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca potenţial cei mai
afectaţi: apa, aer, sol, flora şi fauna (biodiversitatea) şi factorul uman. Impactul asupra fiecăruia
dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intervalul 1... 10.
Nota 1 corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui
mediu nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci consideraţi s-au stabilit din
“Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare:
- pentru factorul de mediu apa: nota 9,00;
- pentru factorul de mediu aer: nota 9,00;
- pentru factorul de mediu sol: nota 10,00;
- pentru factorul de mediu biodiversitate: nota 9,00;
- pentru factorul uman: nota 9,00;
În figura de mai jos se prezintă reprezentarea grafică a valorilor care au condus la Indicele
de risc global produs de funcţionarea investitiei asupra factorilor de mediu şi a factorului uman.
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Aer
10
8
6
Factor uman

4

Apa

2
0

Starea ideala

Starea reala
Biodioversitate

Sol/subsol

Raportul rezultat între cele două suprafeţe, Si fiind suprafaţa figurii geometrice, care
ilustrează starea ideală a celor cinci factori, iar Sr suprafaţa figurii geometrice care ilustrează
starea reală a aceloraşi cinci factori, la un moment dat, datorită activităţii, a dus la un indice de
poluare globală: IPG = 1,19 care corespunde unui mediu supus efectului antropizării, în
limite admisibile.
9.2.4. Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul
Indicele de poluare globală obţinut (IPG < 2) estimează faptul că activităţile ce se vor
desfăşura în cadrul proiectului analizat produc o afectare globală a factorilor de mediu apă, aer,
sol, biodiversitate şi factorul uman ce se situează în limitele admisibile.
9.2.5. Concluzii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului
Concluzia generală, ca urmare a analizei raportului privind impactul asupra mediului
efectuată în baza informaţiilor, datelor şi documentelor puse la dispoziţie, încadrează impactul
generat de activitatea analizată la un nivel nesemnificativ.
9.2.6. Prognoza asupra calităţii vieţii, standardului de viaţă şi asupra condiţiilor sociale în
comunităţile afectate de impact
Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru
fiecare categorie de factor de mediu analizat, considerăm că prognoza asupra calităţii vieţii va fi
mult imbunatatita avand in vedere ca se va utiliza drept combustibil, gazul metan, iar prin
activitatea sa, atât în faza de realizare cât şi de exploatare, condiţiile sociale ale comunităţii din
zona se vor îmbunătăţii, atât prin forţa de muncă solicitată, prin calitatea forţei de muncă cat şi
a condiţiilor de muncă.
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9.3 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI
9.3.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului
Se consideră că, în conditiile respectării disciplinei de șantier, nu există riscul de
manifestare a poluării mediului, iar impactul produs de organizarea de șantier va fi unul
nesemnificativ, având în vedere amplasamentele, suprafetele și caracterul temporar al
lucrărilor.
Apa
Pe perioada organizarii de santier, personalul firmei constructoare va utiliza vestiarul si
grupul sanitar aferent Grupului 7 . Se vor evacua ape uzate menajere in canalizarea menajera
a punctului de lucru, care este bransata la canalizarea municipiului Onesti.
Nu se produce impact asupra apelor de suprafata sau asupra panzei freatice.
Aer
Impactul asupra aerului în timpul realizării proiectului este cel produs de funcționarea
utilajelor de construcție, a mijloacelor de transport a materialelor de construcții, a sculelor si
uneltelor de mâna de putere medie etc., cu motoare cu combustie interna ce folosesc ca sursa
de energie combustibilii fosili (benzina, motorina).
Impactul asupra aerului se va resimti pe perioada de timp egala cu aceea a programului
de lucru (in general, 8-10 ore pe zi).
Printr-o buna organizare a executării lucrărilor de transport, descarcare, nivelare
compactare si construcţie se poate considera ca impactul asupra aerului va fi minor.
Sol/Subsol
Impactul asupra solului va fi nesemnificativ avand in vedere ca proiectul consta in
inlocuirea utilajelor vechi aferente Grupului 7 existent cu utilaje noi ce vor constitui o centrala
electrica cu ciclu combinat ,ce va functiona pe gaz metan.
Majoritatea utilajelor se vor monta in cladirea Grupui 7 prevazuta cu pardoseala betonata
si o parte pe platforma betonata existenta.
Impact asupra subsolului în timpul realizării proiectului este un impact fizic (mecanic)
datorat săpăturilor efectuate. Impactul fizic care se realizează nu schimbă structura subsolului.
Zgomot
Se estimează că in timpul realizarii investitiei se va creea un disconfort moderat, având
în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp. Nivelul zgomotului
produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele
necesare realizării obiectivului, se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier.
Biodiversitate
În timpul realizării proiectului nu se va produce impact asupra biodiversităţii zonei, cadrul
natural în zona nu se va modifica , având în vedere că investitia se va realiza în incinta punctului
de lucru.
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Peisajul
Organizarea de santier si lucrarile de constructie vor duce la perturbari temporare de
peisaj, limitate la zona amplasamentului.
Mediul social şi economic
In timpul realizarii proiectului se produce un impact pozitiv asupra populaţiei din zonă,
deoarece se vor creea temporar noi locuri de muncă.
Condiţii culturale şi etnice, patrimonial cultural
Nu se produce impact. Terenul de amplasament al viitoarei investiţii nu se află în raza de
protectie a monumentelor istorice.
9.3.2 Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei
Apa
Din activitatea ce se va desfăşura în cadrul centralei, se vor evacua următoarele tipuri de ape:
• ape uzate menajere
• ape cu continut de ioni de Ca si Mg de la instalatia de osmoza inversa
• purjele cazanelor si a turbinelor de abur
• ape pluviale conventional curate
Apele uzate rezultate nu vor poduce impact deoarece vor fi colectate de retelele de
canalizare existente.
Apele uzate menajere ce vor rezulta de la grupurile sanitare si vestiarele aferente
Grupului nr. 7, vor fi preluate in reteua de canalizare menajera existenta si deversate in reteaua
de canalizare oraseneasca aflata in administrarea S.C. RAJA SA Costanta.
Apele cu continut de ioni de Ca si Mg de la instalatia de osmoza inversa, purjele
cazanelor si a turbinelor de abur si apele pluviale conventional curate vor fi preluate de
canalizarea pluviala existenta in zona si descarcate in raul Trotus prin evacuarea E4.
Apele cu continut de ioni de Ca si Mg de la instalatia de osmoza inversa, purjele
cazanelor si a turbinelor de abur si apele pluviale conventional curate nu contin substante
poluante pentru cursurile de apa.
Aer
In functionare, emisiile in atmosfera vor fi gazele de ardere ce vor contine in principal:
monoxid de carbon (CO) si oxizi de azot ( NOx).
Impactul prognozat asupra aerului va fi minim avand in vedere ca prin proiect emisiile de
NOx si CO vor fi sub limitele prevazute de Legea 278/2013.
implementarea proiectului va duce la importante reduceri de emisii in atmosfera fata de
situatia existenta, a unei centrale clasice ce avea drept combustibil pacura si gaz metan .
Sol/Subsol
In timpul functionarii investitie nu se va produce impact asupra solului/subsolului, avand
in vedere ca majoritatea activitatii se va desfasura in cladirea Grup 7 prevazuta cu pardoseala
betonata si pe platforma betonata.
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Zgomotul
În timpul functionarii investitiei, prin modul de amplasare a majoritatii utilajelor în spatii
închise, sunt asigurate toate elementele de protectie fonică necesare.
Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfăşurat în cadrul proiectului
supus avizării nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, care sa contribuie cuantificabil la
nivelul de zgomot general (în sensul afectării nivelului maxim de zgomot la limita funcţională a
incintei industriale: 65 dB(A) conform prevederilor SR 10009 – 2017 „Acustizca. Limite admisibile
ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”
Biodiversitate
Poluanţii evacuaţi în atmosferã în timpul funcţionãrii investiţiei cantitativ sunt
nesemnificativi, impactul produs asupra biodiversităţii zonei este nesemnificativ.
Peisajul
investitia nu va produce impact asupra peisajului zonei, avandu-se in vedere ca se va
realiza in incinta Punctului de lucru.
Mediul social şi economic
In timpul funcţionării nu vor fi emisii semnificative de poluanţi, astfel nu va fi afectata
populatia din zona.
Analiza investiţiei propuse a identificat un impact pozitiv determinat de producerea energiei
electrice la un pret mai mic, dar şi de micşorarea noxelor emise prin arderea gazului natural.
Functionarea investitiei va duce la creearea de locuri de munca in zona.
Condiţii culturale şi etnice, patrimonial cultural
Intrucât amplasamentul noii investitii este situat faţă de localităţile în care se afla
monumente istorice la distante mari, cca. 2 km de localitatea Borzeşti şi cca. 5 km de localitatea
Bogdana si avand in vedere ca nu s-au identificat emisii poluante semnificative in mediu,
funcţionarea centralei nu va produce impact asupra obiectivelor de patrimoniu cultural,
arheologic sau asupra monumentelor istorice.

9.4 IDENTIFICAREA ŞI RESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL
Prin amplasarea şi functionarea investiţiei nu se modifica semnificativ impactul de fond al
zonei, avand in vedere ca este o zona preponderent industriala.

9.5 MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU
9.5.1 Masuri de diminuare a impactului in perioada de constructie
În perioada de constructie, masurile de eliminarea/diminuarea impactului se refera strict
la respectarea prevederilor legale de protectie a mediului în activitatea de constructii.
Aceste prevederi cuprind reglementari privind organizarea de santier, gestiunea
deseurilor, intretinerea utilajelor, semnalizarea santierului, instruirea personalului, etc.
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9.5.1 Masuri de diminuare a impactului in perioada de functionare
Apa
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia factorului de mediu Apa.
In functionare, retelele de canalizare vor fi verificate periodic .
Aerul
Pentru diminuarea impactului asupra aerului, prin proiect s-a prevazut:
- utilizarea combustibilului mai putin poluant, respectiv gaz natural, care genereaza emisii
foarte reduse de oxizi de sulf si pulberi;
- echiparea fiecarei turbine pe gaz cu arzatoare cu NOx redusi. Caracteristica principala a
acestora fiind faptul ca amestecul combustibilului cu aerul si arderea au loc în doua etape
succesive. În acest fel, se realizeaza o distributie omogena a temperaturii si se atinge o
temperatura mai scazuta a flacarii, rezultând emisii reduse de NOx.
- fiecare cazan recuperator de caldura aferent turbinelor cu gaz va fi dotat cu un cos de
evacuare gaze de ardere autoportant
- fiecare cos de evacuare a gazelor de ardere va fi prevazut cu catalizator (SCR- selectiv
calalytic reduction), pentru a diminua emisiile NOx, care conform specificatiilor tehnice vor
tinde spre zero.
- cosurile de evacuare a gazelor de ardere vor fi dotate cu sisteme de monitorizare continua
a emisiilor de NOx si CO.
- pentru monoxidul de carbon (CO), reducerea / controlul emisiilor înseamna o ardere cât
mai completa, realizata printr-o constructie buna a camerei de ardere, utilizarea unor
tehnici de monitorizare si control al procesului foarte performante cat si întretinerea
sistemului de ardere;
Solul/Subsolul
Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru diminuarea prevenirii poluarii
solului/subsolului
In timpul funcţionãrii investiţiei, se va face un control periodic vizual al stratului de beton
al platformei betonate ca acesta sã fie în stare bunã pentru a preveni poluarea solului.
In functionare, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul identificarii in timp
util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.
Se va urmari gestionare corespunzatoare a deseurilor generate, in special al uleiurilor
uzate rezultate si eliminarea lor prin societati autorizate in acest sens.
Zgomotul
Măsurile speciale care au fost luate de către proiectant pentru reducerea zgomotului sunt:
- amplasarea turbinelor cu gaz, a turbinelor cu abur şi generatoarelor în interiorul cladirii
Grupului 7 (sala cazane) ce va preveni propagarea zgomotului in exterior;
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-

-

placarea suporţilor turbinei de abur cu material metalic absorbant;
turbinele cu gaz sunt prevazute cu amortizoare integrate în zonele de admisie a aerului
şi exhaustare a gazelor de ardere.
bariere suplimentare pentru reducerea zgomotului prin utilizarea unor suporti antivibranti si interconexiuni pentru echipament (utilizarea fundatiilor de masini sustinute pe
amortizoare de vibratii).
conducte izolate acustic (fonic) prin utilizarea tevilor cu suporti flexibili cu amortizare
interna;
canalele pentru aerul de ardere si gaze arse evacuate sunt echipate cu absorbanti
acustici prin utilizarea tobelor la canalele de priza si evacuare;

Biodiversitatea
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului. Centrala va functiona într-o zona
industrială, puternic antropizată, unde nu se găsesc elemente de floră și faună de interes special.
Peisajul
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
Mediul social şi economic
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
Conditii culturale şi etnice, patrimoniul cultural
Nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.

9.6 CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI
Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul de investiţie “Retehnologizare
Grup 7 de pe Platforma Borzesti” a evidenţiat impactul asupra componentelor mediului (apă,
aer, sol, subsol, zgomot, biodiversitate, peisaj, mediul social şi economic,) şi măsurile de
reducere a impactului în etapele de construcţie si operare.
Realizarea investitiei va duce la producerea de energie electrica curata, cu consumuri
energetice reduse.
Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor
de mediu analizat, considerăm că funcţionarea investiţiei nu va produce un impact semnificativ
asupra mediului.
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9.7 PROGNOZA ASUPRA CALITĂŢII VIETII
Realizarea si funcţionarea investiţiei nu va avea emisii semnificative ce ar putea afecta
comunităţile din zonă.
Activitatea care se va desfasura în noua investitie – producerea de energie electrica va
avea influente directe sau indirecte asupra nivelului economic din zona. Astfel, se vor crea noi
locuri de munca, conducând la îmbuntaturea mediului social.

10. ENUMERAREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR OBŢINUTE
La data elaborarii documentatiei, erau obtinute :
- Certificat de Urbanism nr. 69 din 03.04.2020(anexa), eliberat de Primaria municipiului
Onesti;
Certificatul de Urbanism a fost eliberat pentru INFINITE GAS DEVELOPMENT S.R.L. care
ulterior si-a schimbat denumirea in ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L. conform Rezolutiei nr.
48658 din 24.04.2020 pronuntata in sedinta din 24.04.2020 (anexa).
Tehnologia propusa prin proiect este la nivelul celor mai bune tehnici disponibile.
Prin proiect se urmareste producerea de energie electrica curata, în vederea conformării
la normele de protecţia mediului şi politicii UE în ceea ce priveşte reducerea poluării
aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice.
Propunem emiterea Acordului de mediu pentru realizarea investitiei
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ANEXE
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