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GLOSAR DE TERMENI
(A n)

Referinta la un puct de emisie in aer

(L n)

Referinta la un puct de emisie in apa

(W n)

Referinta la sursa de deseuri

AEM

Agentia Europeana de Mediu

BAT

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

BREF

Documentul de Referinta BAT

CE

Comisia Europeana

COV

Compusi Organici Volatili

EIONet

Reteaua Europeana de Informatii si Observatii

EIPPCB

Biroul European IPPC

EMAS

Schema de Audit si Management de Mediu

PRTR

Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi

EUROStat

Serviciul UE de Statistica

EWL

Lista Europeana al Deşeurilor (European Waste List)

EWC

Catalogul European al Deseurilor

IF

Intrebari frecvente

IED

Directiva privind emisiile industriale

NACE

Nomenclatorul Activitatilor Comerciale

NOSE-P

Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese

ONG

Organizatii Non Guvernamentale

SCASO

Substante care afecteaza stratul de ozon

SCM

Standard de Calitate a Mediului

SNAP

Nomenclatorul Inventarului Emisiilor

TA Luft

Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului

UE

Uniunea Europeana

VLEs

Valorile Limita de Emisie
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FORMULAR DE SOLICITARE
Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalației care solicită autorizarea
activității
Denumirea instalației:
Instalație de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher al Heidelbergcement
românia S.A. – Fabrica de ciment Chișcădaga

Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului
S.C. RO ECOLOGIC S.R.L.,
- Sediul social: localitatea Vidrasău, strada Oros, nr. 1/A – oraș Ungheni, județul Mureș
- telefon : 0265/433562; fax 0265/433571,
- e-mail: lorand.imreh@roecologic.ro; raul.ardelean@roecologic.ro ; info@roecologic.ro
- pagina web: www.roecologic-recycling.ro
Punct de lucru: Chiscădaga, pe amplasamentul Fabricii de ciment a Heidelbergciment
Holding SA
Număr înregistrare la Registrul Comerțului: J26/524/2011, CUI: 28436612
Certificat înregistrare seria B nr. 2348819.
Activitatea sau activitatile conform Anexei I a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:
“5.5. – „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența
pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o
capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe
amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării”.

Cod CAEN:

3812 – colectarea deșeurilor periculoase
3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
5210 – depozitări

Cod NOSE-P: –
Cod SNAP: –
Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament – NU este cazul
Denumirea completă a proprietarului: S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L.,
Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii pe tot
parcursul derulării procedurii de autorizare:
Director General: IMREH LORAND
Telefon: 0265/433562, fax: 0265/433571, e-mail: lorand.imreh@roecologic.ro
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În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea unei autorizaţii
integrate conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asuma răspunderea pentru corectitudinea
şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia
mediului în vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.

Data:
06 Aprilie 2017

Director General:
IMREH LORAND
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INFORMAȚII SOLICITATE CONFORM LEGII NR. 278/2013 PRIVIND EMISIILE
INDUSTRIALE

Unde se regăsește în
formularul de solicitare

O descriere a:
- instalației și activităților sale
- materiilor prime și auxiliare, a altor substanțe și a energiei
utilizate în sau generată de instalație
- sursele de emisii din instalație
- condițiile amplasamentului pe care se află instalația
- naturii și cantităților estimate de emisii din instalație în
fiecare factor de mediu precum și identificarea efectelor
semnificative ale emisiilor asupra mediului
- tehnologiei propuse și alte tehnici pentru prevenirea sau,
unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la
instalație
- dacă este cazul, măsuri pentru prevenirea si recuperarea
deseurilor generate de instalație
- altor măsuri suplimentare planificate în vederea conformării
cu principiile generale decurgând din obligațiile de baza ale
operatorului așa cum sunt ele stipulate în Art. 3 al Directivei:
(a) adoptarea tuturor măsurile adecvate de prevenire a
poluarii, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune
Tehnici Disponibile;
(b) nu este cauzată o poluare semnificativă;
(c) evitării generării de deșeuri în conformitate cu
Directiva 75/442/EEC din 15 iulie 1975 privind
deseurile(11); acolo unde sunt generate deșeuri,
acestea sunt recuperate sau, dacă acest lucru nu este
posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele
sunt eliminate cu evitarea sau reducerea orice impact
asupra mediului;
(d) utilizării eficiente a energiei;
(e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea
accidentelor și limitarea consecințeleor lor;
(f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a
activităților pentru a se evita orice risc de poluare și de
a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare
- măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în
mediu.
- alternativelor principale studiate de solicitant
Solicitarea autorizării trebuie să includă un rezumat cu
caracter netehnic al secțiunilor mentionate mai sus.
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Formularul de solicitare,
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relevanta

Element

1

Activitatea face parte din sectoarele incluse in
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2
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3

Formularul de solicitare
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5
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Sectiunea 1 – Rezumat Netehnic

1.

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar
permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a
spune evaluatorului cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti.
Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare,
deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va include:
O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu
marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct

1.1. DESCRIERE
Instalaţia care face obiectul solicitării autorizației integrate de mediu este „Instalație
de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher al Heidelbergcement România
S.A., Fabrica de ciment Chișcădaga”, amplasată pe teritoriul localităţii Chişcădaga, com.
Şoimuş, jud. Hunedoara.
Terenul pe care este amplasată instalația de alimentare cu șlam petrolier, operată de
către RO ECOLOGIC RECYCLING SRL, cu suprafața de 396 mp, este proprietatea
HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA.
Prin contractul de comodat nr.100/04.03.2016, înregistrat la S.C. Heidelbergcement
Romania S.A. cu numărul 346/01.03.2016, terenul în suprafaţă de 396 mp, compus din 255
mp pe care a fost realizată construcţia şi instalaţia de deşeuri petroliere şi 141 mp
reprezentând platforma de descărcare a maşinilor cu deşeuri petroliere, a fost preluat de
către S.C. SEPTOX S.R.L. La rândul său S.C. SEPTOX S.R.L a închiriat terenul, prin
contractul nr. 38/12.02.2016, către S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L., în vederea
deschiderii punctului de lucru care deservește Heidelbergcement Romania.
Pe amplasament se va desfășura activitatea de depozitare temporară a amestecurilor
de deșeuri periculoase (semilichide/păstoase, cu conţinut petrolier) în două buncăre metalice
etanșe, în vederea folosirii acestora ca și combustibil alternativ petrolier pentru alimentarea
cuptorului de clincher nr. 2 al Fabricii de ciment.
Tipurile de amestecuri de deşeuri periculoase care vor fi depozitate temporar de către
SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL pe amplasamentul de la punctul de lucru din localiatea
Chișcădaga, în vederea co-incinerării în cuptorul de clincher al S.C. Heidelbergcement
Romania S.A. sunt următoarele:
 19 02 04* - Deşeuri amestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos;
 19 02 08* - Deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase;
 16 07 08* - Deşeuri cu conţinut de ţiţei.
Caracteristic pentru modul în care se va opera activitatea de pe amplasament este
faptul că la un moment dat va fi depozitat doar unul dintre cele 3 tipuri de deșeuri enumerate.
Un alt tip de deșeu (dintre cele 3) se va manipula pe amplasament doar după ce capacitatea
de stocare temporară a fost complet golită și curățată de conținutul precedent.
Deşeurile cod 19 02 04* și 19 02 08* constau în amestecuri de deşeuri periculoase
obţinute de către S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L. la punctul de lucru din Vidrasău,
județul Mureș. Amestecurile se realizează prin aplicarea unor rețete astfel concepute încât
produsele obținute să corespundă caracteristicilor fizico - chimice prevăzute în contractul cu
beneficiarul S.C. Heidelbergcement România S.A.
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Referitor la deșeurile cu conținut de țiței cod 16 07 08* se menționează că acestea
provin din diverse activități/surse:
 de la golirea batalurilor și a digurilor de retenție pentru reziduurile de produse
petroliere,
 din operațiile de golire și curăţare a capacităților de depozitare din staţiile de
comercializare a benzinei și motorinei,
 de la eliminarea reziduurilor petroliere rezultate din activitățile desfășurate în zona
sondelor de extracție,
 din curăţarea rezervoarelor de produse petroliere depreciate etc.
La locurile de generare, aceste deșeuri au un conținut variabil de apă. Ele sunt
transportate de la locurile de generare până la instalația autorizată a SC RO ECOLOGIC
RECYCLING SRL din localitatea Vidrăsău, județul Mureș, unde se realizează dozarea
conținutului de apă din amestecul respectiv, astfel încât acesta să fie în medie de 40%.
Instalaţia de alimentare cu şlam petrolier exploatată de către SC RO Ecologic
Recycling SRL, este amplasată între pilele 3 şi 4 ale fostului cuptor de clincher nr.1
dezafectat.
Instalaţia se compune dintr-o cuvă tehnologică îngropată în pământ care este o
construcţie realizată din beton armat şi este acoperită de structură metalică supraterană. În
cuva de beton sunt amplasate cele două buncăre metalice pentru depozitarea temporară a
stocului de șlam petrolier care va fi folosit drept combustibil alternativ.
Capacitatea totală de depozitare temporară a deşeurilor pericloase pe amplasamentul
instalației este de 125 mc. Având în vedere că cele 3 tipuri de deşeuri care se vor depozita
temporar pe amplasamentul de la Chișcădaga se prezintă sub forma unor nămoluri păstoase,
pompabile, cu greutăţi specifice de 1,1 – 1,5 gr/cmc, (ρmax=1,5 t/mc), capacitatea totală de
stocare existentă pe amplasament, exprimată în unităţi masice este de 188 tone.
Instalaţia de alimentare cu şlam petrolier folosită pentru co-incinerarea deşeurilor care
conţin substanţe periculoase în cuptorul de clincher de la fabrica de ciment Chişcădaga este
amplasată într-o construcţie tip hală, care adăpostește subteran un buncăr de receptive și
decantare cu capacitatea de 55 mc şi un buncăr metalic pentru recepţie şi depozitare deșeuri,
cu capacitatea de 70 mc.
Vecinătăți
În imediata apropiere a amplasamentului instalaţiei de depozitare temporară şi
alimentare cu şlam petrolier a cuptorului de clincher se află următoarele utilaje/echipamente
funcționale, aflate în proprietatea S.C. Heidelbergcement Romania S.A.:


N – schimbător de căldură (cicloane) – situat la distanța de cca. 25 m;



E – cuptorul de clincher nr. 2, cu capacitatea de producţie mai mare de 500 t/zi, care
cuprinde un arzător principal multicanal cu NOx redus, pentru combustibili solizi, lichizi
și gazoşi – situat la cca. 20 m;



S – instalaţia pentru prepararea cărbunelui (moara de cărbune), alcătuită din silozuri
de cărbune brut (cu capacitatea de 2000 mc), un siloz de cărbune fin (cu capacitatea
de 250 mc) şi o moară cu role – situată la distanța de cca. 60 m;



V – laborator uzinal/camera de comandă – situat la cca. 30 m.
În cadrul obiectivului se desfăşoară următoarele activităţi:
14
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Colectarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3812;
Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase – cod CAEN 3822;
Depozitări – cod CAEN 5210;

1.2. TEHNICI DE MANAGEMENT
Activitatea de protecţie a mediului va fi atribuită șefului de punct de lucru.

1.3.

MATERII PRIME ȘI MATERIALE

În cadrul instalației de alimentare cu șlamuri petroliere a cuptorului de clincher, materia primă
o constituie deșeurile cu putere calorică, utilizate drept combustibil alternativ la fabricarea
cimentului.
Capacitatea totală de depozitare a deșeurilor în instalația deținută de RO ECOLOGIC
RECYCLING la Chișcădaga este de 125 mc. Având în vedere că cele 3 tipuri de deşeuri
care se vor depozita temporar pe amplasamentul de la Chișcădaga se prezintă sub forma
unor nămoluri păstoase, pompabile, cu greutăţi specifice de 1,1 – 1,5 gr/cmc, (ρmax=1,5
t/mc), capacitatea totală de stocare existentă pe amplasament, exprimată în unităţi masice
este de 188 tone.
Cantitatea anuală de combustibil alternativ sub formă de șlam petrolier, convenită prin
contract cu beneficiarul, este de cca. 10.000 tone, ceea ce reprezintă aproximativ 53 de
„plinuri” ale buncărelor/an, sau 1/săptămână.
Materiile auxiliare folosite în cadrul instalației pentru depozitarea temporară a deșeurilor
periculoase, pentru desfăşurarea eficientă a procesului de producţie, constau în materiale
absorbante de produse petroliere.
1.4.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

Activitatea de bază care se desfăşoară pe amplasamentul S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING
S.R.L. este de depozitare temporară a deșeurilor periculoase, respectiv alimentarea cu aceste
deșeuri a instalației de clincher din cadrul Fabricii de ciment Chișcădaga.
În instalaţie nu se va realiza nici un fel de amestec de deşeuri şi nu vor fi alimentate
concomitent mai multe coduri de deşeuri. În condiţiile în care în timpul exploatării instalației se
va trece la alimentarea unui deșeu cu alt cod, buncărul de alimentare va fi golit complet şi
curăţat, astfel încât să se respecte legislaţia în vigoare şi cerinţele S.C. HEIDELBERGCEMENT
ROMANIA S.A.
Fluxul tehnologic impune corelarea permanentă a capacității de stocare cu fluxul de alimentare
cu deșeuri din exterior, pentru a nu se crea goluri sau supra-aglomerare de stoc.
Procesele tehnologice din cadrul staţiei de alimentare cu şlam petrolier (oil – sludge) a
cuptorului de clincher constau din următoarele faze:
 aprovizionarea cu deșeuri periculoase - descărcarea șlamului petrolier prin basculare din
mijloacele de transport auto în buncărul de recepție-decantare;
 depozitarea temporară a șlamului petrolier în cele două bucăre ale instalației;
15
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pomparea șlamului din buncărul al doilea la arzătorul cuptorului de clincher, în mod
permanent pe durata funcționării cuptorului;
refacerea stocului de șlam petrolier din buncăre.



1.5.

EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Emisii în AER
Activităţile desfășurate pe amplasament vor genera emisii atmosferice de particule în
suspensie, precum şi NOx, CO şi CO2 – provenite de la arderea combustibilului auto în
mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea deșeurilor petroliere.
Surse potenţiale pentru factorii de mediu SOL – APE SUBTERANE
Nu există descărcări de ape uzate direct în receptori naturali.
Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi de pe platforma betonată unde staționează
mașinile în vederea descărcării deșeurilor în buncărul metalic pentru recepție sunt dirijate
prin sistemul de rigole perimetrale colectoare către un bazin colector îngropat, de unde sunt
apoi pompate în buncărul metalic pentru recepție deșeuri.

1.6.

MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Societatea operează un sistem de management al deşeurilor conform cerinţelor legale
aplicabile privind protecţia mediului.
Deşeurile sunt gestionate în conformitate cu prevederile HG 856/2002, existând un sistem
de înregistrare a cantităţiilor, precum şi destinaţia, frecvenţa de colectare, modul de
transport şi metoda de tratament a oricărui deşeu generat.
Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea proprie sunt:


aglomerări mari de material – componentele cu dimensiuni care depășesc
dimensiunile ochiurilor grătarului cuvei în care sunt descărcate deșeurile
periculoase; acestea sunt colectate în 3 containere metalice, amplasate în loc
special amenajat pe amplasament, și returnate la furnizor pentru a fi gestionate
corespunzător.
Codurile de deșeuri generate sunt: 16 07 08* - deșeuri cu conținut de țiței; 19 02 04*
- deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos; 19 02 08* - deșeuri
lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase.

1.7.



material absorbant epuizat – colectat în buncărul de decantare și eliminat împreună
cu șlamul petrolier



gunoi menajer, cod deșeu 20 03 01, colectat în europubele și eliminat prin operatorul
local de salubritate, conform contract încheiat.
ENERGIE ȘI UTILITĂȚI

Energia electrică este principala utilitate furnizată pe amplasament de la rețeaua de joasă
tensiune a SC Heidelbergcement România SA și se folosește eficient, în conformitate cu
cerinţele BAT.
Nu este necesară folosirea apei în procesul tehnologic și nu rezultă ape uzate tehnologice.
16
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ACCIDENTELE ȘI CONSECINȚELE LOR

1.8.

Pe amplasamentul instalației nu se utilizeaza substanţe care să determine încadrarea în
categoriile de risc conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor
de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva
2012/18/UE (SEVESO III).

1.9.

ZGOMOT SI VIBRATII

Contribuţia activităţilor din cadrul unității la poluarea fonică în zonele cu receptori sensibili
(populaţia din vecinătatea amplasamentului) este redusă.
Echipamentele şi utilajele de producţie sunt montate astfel încât nivelul de vibraţii să fie
minim, conform cerinţelor cărţilor tehnice ale acestora.

1.10.

MONITORIZARE

Se va realiza monitorizarea periodică a calității deșeurilor stocate, în conformitate cu
specificațiile fișelor de caracterizare a deșeurilor.
Prelevările şi analizele necesare pentru activităţile de monitorizare vor fi efectuate de către
laboratoare acreditate, în baza contractelor de servicii. Buletinele de analiză sunt procesate
şi analizate intern. Rezultatele analizelor creează baza de documentare a acţiunilor
necesare de control a poluării şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu la nivel de
societate.
Monitorizarea variabilelor de proces se referă la recepția deșeurilor şi la consumul specific
şi total de energie.

1.11.

DEZAFECTARE

La închiderea totală sau parţială a unei instalaţii/activităţi aflate sub incidenţa prevederilor
Legi nr. 278/2013 privind emisiile industriale, titularul de activitate notifică Agenția pentru
Protecția Mediului Hunedoara și GNM Comisariatul Județean Hunedoara despre acest
lucru, în vederea stabilirii necesității revizuirii autorizației integrate de mediu sau a
obligațiilor de mediu la încetarea activității.
În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din
instalaţie, se va respecta Planul de închidere a instalaţiei. Scopul planului de închidere
trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).
Se vor lua măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a
amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.
1.12.

ASPECTE LEGATE DE STAREA AMPLASAMENTULUI ȘI INSTALATIEI

Instalația de depozitare demporară a deșeurilor periculoase, cu o capacitate de depozitare
de 125 mc, este situate între pilele 3 şi 4 ale fostului cuptor de clincher nr.1 dezafectat ale
S.C. Heidelbergcement Romania S.A., pe o suprafață totală de 396 mp.
Amplasamentul instalației este înconjurat de utilaje/echipamente funcționale, aflate în
proprietatea S.C. Heidelbergcement Romania S.A., respectiv:


N – schimbător de căldură (cicloane) – situat la distanța de cca. 25 m;
17
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E – cuptorul de clincher nr. 2, cu capacitatea de producţie mai mare de 500 t/zi,
care cuprinde un arzător principal multicanal cu NOx redus, pentru combustibili
solizi, lichizi și gazoşi – situat la cca. 20 m;
S – instalaţia pentru prepararea cărbunelui (moara de cărbune), alcătuită din
silozuri de cărbune brut (cu capacitatea de 2000 mc), un siloz de cărbune fin (cu
capacitatea de 250 mc) şi o moară cu role – situată la distanța de cca. 60 m;
V – laborator uzinal/camera de comandă – situat la cca. 30 m.

Cea mai apropiată zonă locuită faţă de amplasamentul instalației este satul Chișcădaga,
situat la cca. 200 m.
Accesul în unitate se face din drumul judetean 706 A, pe teritoriul localității Chișcădaga, de
la care, prin deviere, se utilizează cele două puncte de acces în incinta fabricii de ciment, iar
în interior se circulă pe drumul uzinal betonat, folosindu-se traseul destinat traficului
industrial al fabricii.
13.

IMPACT

Pentru desfăşurarea activităţii nu s-au impus limite de emisie altele decât cele prevăzute
prin legislaţia în vigoare.

1.14.

COMPARAREA CU CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

Procesele de referință aplicabile depozitării temporare a deșeurilor periculoase se
regăsesc în Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în industriile
de tratare a deseurilor, aprobat în august 2006 (BREF - WT). La acest document de
referinta (BREF) se adauga asa numitele documente de referinta orizontale privind:
- Emisii de la stocare;
- Eficienta energetica;
- Principiile generale ale monitorizarii.
Compararea cu cerinţele BAT-WT este prezentata în tabelul din sectiunea 14.

18
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2.

TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1

Sistemul de management

Tabel 1: Elemente generale privind sistemul de management de mediu

Sunteti certificati conform ISO 14001 sau
inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da
indicati aici numerele de certificare / inregistrare
Furnizati o organigrama de management in
documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati
posturi si nu nume). Faceti aici referire la
documentul pe care il veti atasa

NU

Organigrama de funcționare

SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL este certificată pentru sediul social din localitatea
Vidrasău, strada Oros, nr. 1/A, județul Mureș:
 conform SR EN ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calităţii (certificat nr. 2130
din data de 26.10.2015, valabil până la 21.09.2018);
 conformSR EN ISO 14001:2005 Sistem de Management de Mediu (certificat nr. 669 M
din data de 26.10.2015, valabil până la 13.09.2018);
 conform SR OHSAS 18001:2008 Sistem de Management al Sănătății și Securității
Ocupaționale (certificat nr. 465 S din data de 26.10.2015, valabil până la 25.10.2018)
Tabel 2: Descrierea sistemului de management de mediu al societății

0
1
2

3

4
5

Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
Aveți o politică de mediu
Şef Punct de
NU
Politica de mediu
recunoscută oficial?
lucru
Aveți programe preventive de
Proceduri specifice
Şef Punct de
îintreținere pentru instalațtiile și
NU
conform ISO 14001
lucru
echipamentele relevante?
Aveți o metodă de înregistrare
Proceduri specifice
Şef Punct de
NU
a necesităților de întreținere și
conform ISO 14001
lucru
revizie?
Performanța/acuratețea de
Proceduri specifice
Şef Punct de
NU
monitorizare și măsurare
conform ISO 14001
lucru
Aveți un sistem prin care
identificați principalii indicatori
Proceduri specifice
Şef Punct de
NU
de performanță în domeniul
conform ISO 14001
lucru
mediului?
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0
6

7

8

Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
Aveți un sistem prin care
stabiliți și mentineti un program
de măsurare și monitorizare a
Proceduri specifice
Şef Punct de
NU
indicatorilor care să permită
conform ISO 14001
lucru
revizuirea și îmbunătățirea
performanței?
Aveți un plan de prevenire și
Plan de prevenire şi
Şef Punct de
combatere a poluărilor
DA
combatere a poluărilor
lucru
accidentale ?
accidentale
Dacă raspunsul de mai sus
este DA listați indicatorii
principali folosiți
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0
9

10

11

Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
Instruire
Confirmați că sistemele de
instruire sunt aplicate (sau vor
fi aplicate și vor începe în
interval de 2 luni de la emiterea
autorizației) pentru întreg
personalul relevant, inclusiv
contractanții și cei care
achiziționează echipament și
materiale, și care cuprinde
Va exista un sistem de
următoarele elemente:
instruire, conform
procedurilor
specifice ce se
 conștientizarea implicațiilor
vor implementa conform
reglementării dată de
ISO 14001, care va
Autorizație pentru
cuprinde:
activitatea companiei și
pentru sarcinile de lucru;
 planul anual de instruire
Şef Punct de
 conștientizarea tuturor
 tematica instruirilor
NU
lucru
efectelor potențiale asupra
 materialele de instruire
mediului rezultate din
 confirmarea instruirilor
functionarea în condiții
şi verificarea eficacităţii
normale și excepționale;
acestora
 conștientizarea necesității
 evidenţa instruirilor pe
de a raporta abaterea de la
teme de protecţie a
condițiile de autorizare;
mediului
 prevenirea emisiilor
accidentale și luarea de
măsuri atunci cand apar
emisii accidentale;
 conștientizarea necesității
de implementare și
menținere a evidențelor de
instruire
Există o declarație clară a
abilităților și competențelor
Şef Punct de
NU
Fişa postului, 31.12.2017
necesare pentru posturile
lucru
cheie?
Care sunt standardele de
Standarde specifice de
instruire pentru acest sector
instruire pentru sectorul
Şef Punct de
industrial (dacă exista) și în ce
NU
deșeurilor – nu există un
lucru
măsură vă conformați lor?
standard special de
instruire.
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0
12

13

14

15
16

Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
Aveți o procedură scrisă pentru
manevrare, investigare,
comunicare și raportare a
incidentelor de neconformare
actuală sau potențială,
Șef Punct de
NU
incluzând luarea de măsuri
lucru
pentru reducerea oricărui
impact produs și pentru
inițierea și aplicarea de măsuri
preventive și corective?
Aveți o procedură scrisă pentru
evidența, investigarea,
comunicarea și raportarea
Şef Punct de
sesizărilor privind protecția
NU
lucru
mediului incluzând luarea de
măsuri corective și de
prevenire a repetării?
Aveți în mod regulat audituri
independente (preferabil)
pentru a verifica dacă toate
activitățile sunt realizate în
NU
conformitate cu cerințele de
mai sus? (Denumiti organismul
de auditare)
Frecvența acestora este de cel
NU
puțin o dată pe an?
Revizuirea și raportarea
performanțelor de mediu
Este demostrat în mod clar,
printr-un document, faptul că
managementul de vârf al
companiei analizează
performanța de mediu și
asigură luarea măsurilor
Șef punct de
corespunzatoare atunci când
NU
lucru
este necesar să se garanteze
că sunt îndeplinite
angajamentele asumate prin
politica de mediu și că acestă
politică ramane relevantă?
Denumiti postul cel mai
important care are în sarcină
analiza performanței de mediu
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Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
0
17 Este demostrat în mod clar,
printr-un document, faptul că
managementul de vârf
Șef Punct de
analizează progresul
NU
lucru
programelor de îmbunătățire a
calității mediului cel putin o
dată pe an?
18 Exista o evidență
demonstrabilă (de ex.
Vor exista Proceduri de
proceduri scrise) că aspectele
sistem conform
de mediu sunt incluse în
ISO 14001
urmatoarele domenii, așa cum
sunt cerute de IPPC:
 controlul modificării
NU
procesului în instalație;
 proiectarea și inspectarea
noilor instalații,
NU
echipamente sau altor
proiecte importante;
NU
 aprobarea de capital;
 alocarea de resurse;

NU

 planificarea și programarea;

NU

 includerea aspectelor de
mediu în procedurile
normale de funcționare;

NU

 politica de achiziții;

NU

 evidențe contabile pentru
costurile de mediu
comparativ cu procesele
implicate și nu cu
cheltuielile (de regie).
19 Face compania rapoarte
privind performantele de
mediu, bazate pe rezultatele
analizelor de management
(anuale sau legate de ciclul de
audit ), pentru:

Se va întocmi conform
politicii de mediu

NU
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Responsibilitati
Prezentati ce
Documentul de referinta
post sau
sau data pana la care
departament
Cerinta caracteristica a BAT Da sau Nu
sistemele vor fi aplicate
este
(valabile)
responsabil
pentru fiecare
cerinta
1
2
3
4
0
Se va întocmi Raportul
 informații solicitate de
anual de mediu (RAM)
Autoritatea de
Şef Punct de
NU
conţine informaţii care pot fi
Reglementare; și
lucru
preluate în raportul anual al
companiei
 eficiența sistemului de
management față de
NU
obiectivele și scopurile
companiei și îmbunătățirile
viitoare planificate.
20 Se fac raportari externe,
Comunicate de presă,
Şef Punct de
preferabil prin declarații publice
NU
articole, etc.
lucru
privind mediul?
Informatii suplimentare
Societatea va implementa la punctul de lucru de la Chișcădaga sistemele de management
deținute la sediu în decurs de un an.

Tabel 3: Managementul documentației și registrelor

Unde este
pastrata

Cum se
identifica

Cine este
responsabil

Managementul documentatiei si
registrelor
Pentru fiecare dintre urmatoarele
elemente ale sistemului
dumneavoastra de management dati
informatiile solicitate.
Politici

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Responsibilitati

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Tinte

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Evidentele de intretinere

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Proceduri

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Registrele de monitorizare

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Rezultatele auditurilor

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Rezultatele revizuirilor

Sediu

La cerere

Şef Punct de lucru

Cerinta caracteristica a BAT
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Unde este
pastrata

Cum se
identifica

Evidentele privind sesizarile si
incidentele

Sediu

La cerere

Evidentele privind instruirile

Sediu

La cerere

Cerinta caracteristica a BAT
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Cine este
responsabil
Şef Punct de lucru
Şef Punct de lucru

Sectiunea 3 – Intrari de Materiale

3.

INTRARI DE MATERIALE

3.1

Selectia materiilor prime

Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea
aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

Materiile prime principale utilizate in proces sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4: Principalele materii prime (cantități anuale estimate)

Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul asupra
mediului acolo
unde este cunoscut
(de exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate pentru
specii relevante)

Exista o
alternativa
adecvata (pentru
cele cu impact
potential
semnificativ) si va
fi aceasta utilizata
(daca nu, explicati
de ce)?

16 07 08* Deşeuri cu
conţinut de ţiţei
19 02 04* Deşeuri
amestecate
conţinând cel
puţin un deşeu
periculos

Conform
fișelor de
caracterizare
a deșeurilor

10.000 t/an

-

-

19 02 08* Deşeuri lichide
combustibile

-

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un
risc semnificativ de accident
prin natura sa sau prin
cantitatea stocata? A se
vedea Sectiunea 8

Două buncăre metalice
subterane, din tablă din oţel cu
grosimea de 8+8 mm, cu
capacitatea totală de 125 mc,
respectiv:
 primul buncăr, cu
capacitatea de 55 mc, cu rol
de recepție și decantare;
 cel de-al doilea buncăr, cu
capacitatea de 70 mc, cu rol
de recepţie și depozitare.

1

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase
A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii) B Exista un sistem de evacuare a aerului
Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor
2
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C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare

D
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Principalele
materiale/
utilizari

Natura
chimica/
compozitie
(Fraze R)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ si
cantitativ)

Ponderea
% in produs
% in apa de
suprafata
% in canalizare
% in deseuri/pe
sol
% in aer

Impactul asupra
mediului acolo
unde este cunoscut
(de exemplu,
degradabilitate,
bioacumulare
potentiala,
toxicitate pentru
specii relevante)

cu conţinut de
substanţe
periculoase
Materiale
absorbante de
tipul OEL
KLEEN
Universal

500 kg/an
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Exista o
alternativa
adecvata (pentru
cele cu impact
potential
semnificativ) si va
fi aceasta utilizata
(daca nu, explicati
de ce)?

Cum sunt stocate? (A-D)2
Poate constitui materialul un
risc semnificativ de accident
prin natura sa sau prin
cantitatea stocata? A se
vedea Sectiunea 8
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3.2.

Stocarea materiilor prime

Incinta de depozitare a șlamului, formată din două buncăre metalice subterane, din
tablă din oţel cu grosimea de 8+8 mm, cu capacitatea totală de 125 mc, dintre care:
 primul buncăr, cu capacitatea de 55 mc, cu rol de recepție și decantare;
 cel de-al doilea buncăr, cu capacitatea de 70 mc, cu rol de recepţie și
depozitare.
3.3

Cerințe BAT referitoare la materii prime

Tabel 5: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la materii prime şi materiale (cu exceptia deseurilor*)

Responsibilitate
Cerințe caracteristice BAT

Răspuns

Exista studii pe termen lung care sunt
necesar a fi realizate pentru a stabili
emisiile in mediu si impactul materiilor
prime si materialelor utilizate? Daca da,
faceti o lista a acestora si indicati in cadrul
programului de modernizare data la care
acestea vor fi finalizate

NU

Enumerați înlocuirile preconizate si indicati
data la care acestea vor fi finalizate, in
cadrul programului de modernizare.

Nu este cazul

Confirmati faptul ca veti mentine un
inventar detaliat al materiilor prime utilizate
pe amplasament?3
Confirmati faptul ca veti mentine proceduri
pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitoare
la materiile prime si utilizarea unora mai
adecvate, cu impact mai redus asupra
mediului?

3

Indicati persoana
sau grupul de
persoane
responsabil pentru
fiecare cerință

Da, există evidența
cantităților și tipurilor
de deșeuri
stocate temporar

Nu este cazul

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament
Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea
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Confirmati faptul ca aveti proceduri de
asigurare a calitatii pentru controlul
materiilor prime?
Aceste proceduri includ specificatii pentru
evaluarea oricaror modificari ale impactului
asupra mediului cauzate de impuritatile
continute de materiile prime si care
modifica structura si nivelul emisiilor.

DA

* Cerintele BAT referitoare la receptia, stocarea si manipularea deseurilor intrate
sunt prezentate in sectiunea 14.
3.4
Audit de minimizare a deşeurilor (prin minimizarea consumului de materii
prime)
Tabel 6: Respectarea cerinţelor BAT referitoare la minimizarea deşeurilor

Responsibilitate

1

Cerinta caracteristica a BAT

Raspuns

A fost realizat un audit al minimizarii
deseurilor? Indicati data si numarul de
inregistrare al documentului.

Nu este cazul

Nota: Referire la HG 856/2002.
2

Listati principalele recomandari ale
auditului si termenele de conformare.
Anexati planul de actiune cu masurile
necesare pentru corectarea
neconformitatilor inregistrate in raportul
de audit.

3

4

Nu este cazul

Acolo unde un astfel de audit nu a fost
realizat, identificati, principalele
oportunitati de minimizare a deseurilor
si termenele de realizare

Nu este cazul

Indicati data programata pentru
realizarea viitorului audit

Nu este cazul
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Indicati persoana
sau grupul de
persoane
responsabil
pentru fiecare
cerinta
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5

Confirmati faptul ca veti realiza un
audit privind minimizarea deseurilor cel
putin o data la 2 doi ani.
Prezentati procedura de audit si
rezultatele/recomandarile auditului
precum si modul de punere in practica
a acestora in termen de 2 luni de la
incheierea lui.

Nu este cazul

3.5
Utilizarea apei
Pe amplasamentul SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL nu se utilizează apă.
Observații:
 Apa utilizata îin scop menajer pentru personalul punctului de lucru, este
asigurata de la Heildelbergcement România S.A. în spațiile sociale ale acestuia.
Personalul instalației şi şoferii care aduc şlamul petrolier vor folosi grupul social
compus din grupuri sanitare, vestiare cu duşuri şi cantina a personalului Fabricii
de ciment
 Apa industrial – NU ESTE CAZUL
 Rezerva de apă pentru incendiu este asigurată prin intermediul
Heildelbergcement România S.A.
3.5.1

Cerintele BAT pentru utilizarea apei

NU ESTE CAZUL

3.5.1.1

Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde
este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat separat.
Care este practica pe amplasament?

Canalizarea tehnologică:
Nu este cazul.
Canalizarea menajeră:
Nu este cazul.
Apele pluviale
Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi de pe platforma betonată unde staționează
mașinile în vederea descărcării deșeurilor în buncărul metalic pentru recepție sunt dirijate prin
sistemul de rigole perimetrale colectoare către un bazin colector îngropat, de unde sunt apoi
pompate în buncărul metalic pentru recepție deșeuri..

3.5.1.2

Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este
necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care
necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse
reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai
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putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea
apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Nu este cazul.
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4.

PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1

Inventarul proceselor

Tabel 7: Inventarul proceselor
Numele
procesului

Descriere

Capacitate maxima

O cuvă tehnologică îngropată în pământ care
este o construcţie realizată din beton armat şi
Stocare
este
acoperită
de
structură
metalică
temporară supraterană. În cuva de beton sunt amplasate
deșeuri
cele două buncăre metalice pentru depozitarea
periculoase temporară a stocului de șlam petrolier care va fi
(șlamuri
folosit drept combustibil alternativ, respectiv un
petroliere) buncăr de recepție și decantare cu capacitatea
de 55 mc şi un buncăr metalic pentru recepţie şi
depozitare deșeuri, cu capacitatea de 70 mc.
Șlamul petrolier este dirijat printr-un cadru
acţionat hidraulic şi un transportor elicoidal
dublu spre gura de evacuare a materialului din
primul buncăr înspre cel de-al doilea buncăr, de
depozitare și recepție.

Livrare
șlamuri
petroliere la
cuptorul de Din buncărul de depozitare și recepție, şlamul
petrolier cu conţinut ridicat de materiale solide
clincher
este pompat la punctul de ardere al cuptorului
de clincher (în mod permanent pe durata
funcționării cuptorului)

Codurile de deșeuri generate sunt: 16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței; 19 02 04* - deșeuri
preamestecate conținând cel puțin un deșeu
periculos; 19 02 08* - deșeuri lichide
combustibile cu conținut de substanțe
periculoase.
Eliminarea Acestea constau din aglomerări mari de
deșeuri
material – componentele cu dimensiuni care
depășesc dimensiunile ochiurilor grătarului
cuvei în care sunt descărcate deșeurile
periculoase; acestea sunt colectate în 3
containere metalice, amplasate în loc special
amenajat pe amplasament, și returnate la
furnizor pentru a fi gestionate corespunzător.

Capacitate stocare:
125 mc, 188 to

8 mc/h

Cantitate rezultată:
(0,3 – 0,5 %)
30 – 50 to/an

Pentru unitatea de stocare temporară deșeuri periculoase analizată, ordinea operațiilor este
urmatoarea:
a) Acceptare;
b) Stocare temporară;
c) Livrare pentru eliminare prin co-incinerare;
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Un exemplu privind operațiile generale, inclusiv recepția/acceptarea deșeurilor periculoase
(șlamurile petroliere) este prezentat în schema fluxului tehnologic din Documentul de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile în industriile de tratare a deșeurilor (BREF
WT, august 2006), capitolul 2, Figura 2.5 (pagina 35) si reprodus mai jos.

4.2

Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica
principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de
la a activitate la alta.
Figura 2: Schema generală de flux tehnologic
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Descrierea instalației
Instalaţia se compune dintr-o cuvă tehnologică îngropată în pământ care este o construcţie
realizată din beton armat şi este acoperită de o structură metalică supraterană. În cuva de
beton sunt amplasate cele două buncăre metalice pentru depozitarea temporară a stocului
de șlam petrolier care va fi folosit drept combustibil alternativ în cuptorul de clincher.
Structura de rezistenţă este de tip cutie rigidă din beton armat alcătuită din radier de 40 cm
grosime şi pereţi de 30 cm grosime.
Înălţimea maximă a acestei construcţii este de 10 metri. Dimensiunile în plan, exterioare,
sunt de 14,30 m x 18,20 m, iar la interiorul cuvei sunt de 8,00 m x 11,47 m. Adâncimea liberă
a cuvei este de 5,00 m. Accesul la cuvă se realizează printr-o scară metalică în 2 rampe la
450 cu o platformă de mentenanţă (podest) la cota de -2,689 m. Pardoseala la platforma
metalică s-a realizat din tablă striată protejată cu vopsea antistatică şi antiscânteie.
Componența instalației:
 Incinta de depozitare a șlamului, formată din două buncăre metalice subterane, din
tablă din oţel cu grosimea de 8+8 mm, cu capacitatea totală de 125 mc, dintre care:
o primul buncăr, cu capacitatea de 55 mc, cu rol de recepție și decantare;
o cel de-al doilea buncăr, cu capacitatea de 70 mc, cu rol de recepţie și
depozitare.
Cuva staţiei de depozitare temporară nămoluri petroliere se încadrează în categoria „C”
pericol de incendiu (qsț105 MJ/m2) dar cu un potenţial risc ridicat de incendiu.


Sistemul de extracție a materialului din primul buncăr se compune dintr-un cadru de
alunecare acționat hidraulic, care dirijează materialul spre gura de evacuare din
fundul buncărului și un transportor elicoidal dublu, tip SD350-4200-5B-H cu acţionare
34
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hidraulică, fixat pe rama gurii de evacuare a materialului din buncăr, care realizează
transvazarea din primul în cel de-al doilea buncăr;
Conducta pentru transportul materialului pompat din cel de-al doilea buncăr la
arzătorul cuptorului de clincher este din țeavă de oțel cu DN150 și PN160 și are o
lungime de aprox. 150 m;
Pompa tip KSP25HDR, pentru materiale cu conţinut ridicat de materiale solide este
cu două pistoane de lucru, acţionată hidraulic;
Un grup hidraulic tip EHS630 având trei pompe cu pistonase axiale și un
electromotor de 55 kW hidraulic, care asigura uleiul sub presiune pentru acţionarea
transportorului elicoidal dublu;
Panourile locale de comandă și control care asigură intervenția rapidă pentru
reglaje și urgențe;
Dulapul electric, care asigură alimentarea cu energie a consumatorilor și sistemele de
control ale echipamentelor tehnologice ale instalației.

4.3
Inventarul intrărilor (Utilizarea materiilor prime şi auxiliare/consumuri
specifice; măsuri de minimizare a pierderilor şi optimizare a consumurilor
specifice)
Tabel 8: Inventarul intrărilor

Materii prime şi
auxiliare

Consum
anual

Consum mediu
specific

Măsuri de minimizare

16 07 08* - Deşeuri cu
conţinut de ţiţei
19 02 04* - Deşeuri
amestecate conţinând
cel puţin un deşeu
periculos

10.000 to/an

19 02 08* - Deşeuri
lichide combustibile cu
conţinut de substanţe
periculoase
Material absorbant
Energie electrică

4.4

1,5 – 8 mc/h

Nu este cazul

500 kg

Nu este cazul

200 MWh

Nu este cazul

Inventarul ieșirilor (produselor)

Tabel 9: Inventarul ieșirilor (produselor)

Numele procesului
Depozitare temporară
deșeuri periculoase

Numele produsului

Utilizarea
produsului

Cantitatea de produs
(volum)

Șlam petrolier

Combustibil
alternativ

10.000 to/an
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4.5

Inventarul ieșirilor (deșeurilor rezultate din activitatea proprie)

Tabel 10: Inventarul ieșirilor (deșeurilor rezultate din activitatea proprie)

Numele
procesului

Numele si codul deseului
Impactul deseului,
Ref
Cantitatea
si numele emisiei
emisiei
16 07 08* - Deşeuri cu
conţinut de ţiţei
19 02 04* - Deşeuri
Impact potenţial asupra
Depozitare
amestecate conţinând cel
solului şi apelor subterane
temporară deșeuri
30 – 50 to/an
puţin un deşeu periculos
în condiţiile gestionării
periculoase
19 02 08* - Deşeuri lichide
necorespunzătoare
combustibile cu conţinut de
substanţe periculoase
Descărcarea
material absorbant epuizat
Impact potenţial asupra
Cantități
deșeurilor
(codul de deșeu este al
solului şi apelor subterane
variabile,
periculoase în
deșeului cu care este
în condiţiile gestionării
funcție de
buncăre
îmbibat)
necorespunzătoare
necesități
20 03 01
Impact potenţial în
Deșeuri menajere
Activitate personal
condiţiile gestionării
0,80 t/an
necorespunzătoare

4.6

Sistemul de operare/exploatare

4.6.1. Condiții normale de exploatare
Regimul de funcționare: 8 ore pe zi / 40 ore pe saptamana, 260 zile/an
Personalul se compune din 5 salariati, din care:
 Personal administrativ - 1 persoană – Șef punct de lucru;
 Personal executant – 4 persoane.

4.6.2. Conditii anormale
Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile
momentane
Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si
intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in
care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

În mod curent nu există situaţii/condiţii anormale de funcţionare care ar putea genera un
impact potenţial asupra factorilor de mediu.
În scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, în alte condiții de funcționare decât cele
normale, s-a avut în vedere măsuri de prevenire și instrucțiuni specifice, referitoare la
următoarele situații:
 pierderi de produse;
 operare necorespunzatoare;
 întrerupere temporara a activității;
 încetare definitivă a funcțtionării.
În situația unor funcționări anormale, operatorul se obligă să respecte prevederile art. 8 din
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv;
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să informeze imediat autoritatea emitentă a autorizației integrate de mediu (APM
Hunedoara);
să ia măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil.

Conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în cazul oricărui
incident sau accident care poate afecta mediul în mod semnificativ, operatorul va respecta
obligațiile stabilite prin lege, constând din:
 informarea imediata a autorității competente pentru protecția mediului (APM
Hunedoara) și GNM – Comisariatul Judetean Hunedoara);
 luarea imediată a măsurilor pentru limitarea consecințelor asupra mediului și
prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
 luarea oricăror măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile
competente, pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării
consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

4.7

Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede ca este nevoie
de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.
Tabel 11: Studii necesare
Proiecte curente in derulare
Studii propuse
-

4.8

Rezumatul planului studiului

Cerințe caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT,
demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor
sau a utilizarii masurilor alternative;
Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice
procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte
specifice.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:
4.8.1

Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Sarcinile şi responsabilităţile în domeniul protecţiei mediului sunt stabilite în cadrul
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de ordine interioară.

4.8.2

Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de
prevenire si management al situatiilor de urgenta
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Planul de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă cuprinde:
 Planul de prevenire şi control al poluărilor accidentale;
 Planul de prevenire şi stingere a incendiilor;
 Planul de pregătire și intervenție în situații de urgență.
Planul prevede măsuri pentru fiecare dintre situaţiile de urgenţă și responsabilităţile de
implementare a acestor măsuri.
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5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII
5.1 Emisii atmosferice
Sursele de poluare sunt:

Emisii de la operațiile tehnologice;

Emisii de la transportul auto la/de la amplasamentul instalației.
5.1.1 Emisii si reducerea poluării
Tabel 12: Surse de emisii

Proces

Intrări

Ieşiri

Monitorizare/
reducerea
poluării

Punctul de
emisie

Operațiunile de
basculare/umplerea
buncărelor cu șlamul
petrolier

Deșeuri
periculoase

Miros (COV)

-

Buncărele de
stocare

Emisiile de la transportul în incintă, în perioada de funcţionare – surse mobile
Cei mai importanţi poluanţi emişi de vehiculele rutiere şi utilajele pe bază de motorină sunt:
 Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC),
 Gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O),
 Substanţe acidifiante (NH3, SO2),
 Particule materiale (PM).
Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicate de metodologia CORINAIR 2009 pentru
surse mobile
Tabel 13: Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicate de metodologia CORINAIR
2009 pentru surse mobile

Grupe de
poluanţi

Factori de emisie /
valori
medii pentru
vehicule
grele, combustibil
motorină
(g/kg combustibil)

Tipuri de poluanţi

CO
NOx (NO si NO2 exprimaţi ca
8,0
3.5
Precursori ai NO2)
NMVOC (alcani, alchene,
37,0
3.6
ozonului
alchine, aldehide, cetone,
1,6
3.6
cicloalcani, compuşi
aromatici)
Gaze cu efect
3,140 kg CO2/kg
CO2
3.11
combustibil
de sera
N2O
3.7
0,061
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Nr. tabel din
CORINAIR 2009
1-a-b – transport
rutier
cod NFR :
1.A.3.b.iii
cod SNAP: 0703
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Substanţe
acidifiante
Particule
materiale

NH3
SO2
PM = PM2,5
(particulele cu diametrul mai
mare de 2,5μm sunt
considerate
neglijabile)

0,015

3.7

1,2

3.6

Consumul de motorină pentru vehicule grele, conform CORINAIR 2009, tabel 3.13 – 240
g/km
Emisia de SO2:
E SO2,m = 2 k S,m FC m, unde:
E SO2,m = emisia de SO2 per combustibil m [g],
k S,m = greutatea relativa a sulfului conţinut de combustibilul tip m [g/g fuel],
FCm = consumul de combustibil m [g].

5.1.2

Siguranța muncii şi sănătatea publică

Societatea are implementat SR OHSAS 18001:2008 Sistemul de Management al Sănătății
și Securității Ocupaționale, certificat nr. 465 S din data de 26.10.2015, valabil până la
25.10.2018.
De la deschiderea punctului de lucru, în maximum 12 luni se vor implementa aceste
standarde și la Chiscadaga.
5.1.3
Echipamente de depoluare
Nu este cazul.

5.1.4
Caracteristici tehnice ale instalatiilor de ventilatie
Nu este cazul.

5.1.5

COV

Principalele surse de emisie de COV sunt:

Stocare temporară a deșeurilor cu continut de produse petroliere.

5.1.6

Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Tabel 13: Studii privind emisiile de COV

Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se
intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le
si indicati data pana la care vor fi finalizate.
Studiu
Data
NU ESTE CAZUL
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5.2 Minimizarea emisiilor fugitive in aer
Emisii fugitive sunt redate în tabelul următor:
Tabel 14: Emisii fugitive

Sursa

Poluanți

Masa/unitatea de
timp unde este
cunoscută (fără
sisteme de
reducere)

Rezervoare deschise
(buncăre de depozitare);
Incarcarea si descarcarea
containerelor de transport;

COV

necuantificat

COV

necuantificat

Transferarea materialelor
dintr-un recipient in altul
pe fluxul tehnologic

-

Sisteme de transport;

-

Sisteme de conducte (de
ex. pompe, flanse, etc.);

-

Deficiențe de etanșare/
etanșare slabă

-

Pierderi accidentale ale
conținutului instalațiilor sau
echipamentelor, în caz de
avarie

5.2.1

necuantificat

COV

% estimat din evacuările
totale ale poluantului
respectiv din instalaţie
necuantificat
necuantificat

necuantificat

Studii

Tabel 15: Studii de reducere a emisiilor fugitive

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de
reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi
finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare.
Studiu
Monitorizarea calitatii aerului (emisii) la locul de muncă
Anual
5.2.2

Pulberi si fum

Cerințe specifice BAT:

Acoperirea buncărelor;

Transportul șlamului petrolier prin conducte sau benzi transportoare închise,
minimizarea pierderilor;

Buna gospodărire a amplasamentului.
În prezent nu sunt identificate ca necesare măsuri suplimentare pentru reducerea emisiilor
atmosferice.
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5.2.3

Sisteme de ventilare

Hala în care sunt amplasate cele două buncăre de depozitare temporară a deșeurilor
periculoase este semi-deschisă, cee ace asigură o ventilație naturală.

5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare
NU există emisii din surse punctiforme în apa de suprafață și canalizare.

5.3.1

Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata
Tabel 16: Surse punctiforme de emisie în apa de suprafață

Sursa de apa uzata

Metode de
minimizare a
cantitatii de apa
consumata

Ape pluviale potențial
impurificate cu
produse petroliere, de
pe platforma betonată
de staționare a
autovehiculelor pentru
basculare

5.3.2

-

Metode de
epurare

-

Punctul de evacuare
Colectarea apelor pluviale
potențial impurificate cu
produse petroliere în două
bazine colectoare, situate
sub platforma de staționare,
de unde sunt pompate în
buncărul de
recepție/decantare.

Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau
recirculata

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu folosește apă.

5.3.3

Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat de apele uzate industriale si identificati orice zona
in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Nu este cazul.

5.3.4

Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se
intampla cu ei in mediu

Din activitatea obiectivului nu rezultă efluenţi tehnologici.
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5.3.5

Studii

Tabel 17: Studii privind impactul evacuărilor

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia in mediu si
impactul acestor evacuări? Daca da, enumeraţi-le si indicaţi data pana la care vor fi
finalizate.
Studiu
Data
NU ESTE CAZUL
5.3.6

Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele
oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului.

NU ESTE CAZUL

5.3.7

Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se
realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al
costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.
Daca nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

NU ESTE CAZUL

5.3.8

Eficienta statiei de epurare orasenesti

Pe amplasament nu se generează ape uzate menajere.

5.3.9 By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti
Nu este cazul.

5.3.9.1

Rezervoare tampon

Nu este cazul.

5.3.10

Epurarea pe amplasament

Nu este cazul.

5.4
5.4.1

Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana
Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

43

Sectiunea 5 – Emisii si Reducerea Poluarii
Tabel 18: Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

Sursa

Poluanti

Masa/unitatea de
timp unde este
cunoscuta

% estimat din evacuarile
totale ale poluantului
respectiv din instalatie

Scurgerile şi pierderile în ape de suprafaţă nu sunt posibile deoarece amplasamentul este
prevăzut cu paltformă betonată.
Suprafața de staționare a autovehiculelor pentru basculare este prevăzută cu rigole
perimetrale, pentru colectarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere în
două bazine colectoare, situate sub platforma de staționare, de unde sunt pompate în
buncărul de recepție/decantare.

5.4.2 Structuri subterane:
Conformare cu BAT pentru structuri subterane
Tabel 19: Conformare cu BAT pentru structuri subterane

Cerinta caracteristica a BAT

Conformare
cu BAT
Da/Nu

Furnizati planul (planurile) de situație
care identifica traseul tuturor
drenurilor, conductelor si canalelor si
al rezervoarelor de depozitare
subterane din instalatie. (Daca
acestea sunt deja identificate in planul
de inchidere a amplasamentului sau in
planul raportului de amplasament,
faceti o simpla referire la acestea).

Document
de referinta

Plan de
situaţie

Pentru toate conductele, canalele si
rezervoarele de depozitare subterane
confirmati ca una din urmatoarele
optiuni este implementata:
izolatie de siguranta
detectare continua a scurgerilor
un program de inspectie si intretinere,
(de ex. teste de presiune, teste de
scurgeri, verificari ale grosimii
materialului sau verificare folosind
camera cu cablu TV - CCTV, care sunt
realizate pentru toate echipamentele
de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si
sunt repetate cel putin la fiecare 3
ani).

DA
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Daca nu va
conformati acum,
data pana la care va
veti conforma
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5.4.3

Acoperiri izolante

Tabel 20: Acoperiri izolante

Cerinta

Da/Nu

Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii,
pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si
a bordurilor de protectie care ia in cosiderare:
 capacitati;
 grosime;
 precipitatii;
 material;
 permeabilitate;
 stabilitate/consolidare;
 rezistenta la atac chimic;
 proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea
calitatii constructiei
Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel?

5.4.4

Daca nu,
data pana
la care va fi

Nu este cazul

Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca
structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca
straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.
Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele
corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar .

Zone potentiale de poluare
Tabel 21: Conformare cu cerinţele BAT privind zonele potenţiale de poluare

Cerinta

Zona cuvei subterane

Zona bazinului de
colectare a apelor
pluviale potențial
impurificate

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Confirmati conformarea sau o data
pentru conformarea cu prevederile
pentru:
suprafata de contact cu solul sau
subsolul este impermeabila
cuve etanse de retinere a deversarilor
imbinari etanse ale constructiei
conectarea la un sistem etans de
drenaj

5.4.5 Cuve de retentie
Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru
mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele
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prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma.
Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie – Conformare cu BAT
Tabel 22: Conformare cu BAT pentru bazine de retentie

Cerinta
Să fie impermeabile și rezistente la acțiunea materialelor depozitate
Să nu existe alte puncte de ieşire (respectiv scurgeri sau robinete) şi
scurgerile să fie dirijate spre bazinul de colectare al sistemului de retenţie
Conductele să fie dirijate în zonele prevăzute cu cuve de retenţie fără a
străpunge suprafeţele impermeabilizate
Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete
Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare
rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor
Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie
pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de
contaminare
Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor
de nivel inalt si cu alarma, dupa caz
Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil
sau sa aiba izolatie adecvata
Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod
normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde
integritatea structurala este incerta)

DA

5.4.6 Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol
Alte riscuri asupra solului
Tabel 23: Tehnici de prevenire a poluării solului

Identificati orice alte structuri, activitati,
instalatii, conducte etc care, datorita
scurgerilor, pierderilor, avariilor ar
putea duce la poluarea solului, a apelor
subterane sau a cursurilor de apa.

Tehnici implementate sau propuse
pentru prevenirea unei astfel de
poluări

Nu este cazul

5.5 Emisii în ape subterane
Nu exista emisii directe sau indirecte în apa subterană de substanțe incluse în Anexele
5 si 6 ale Legii 310/2004, provenite din procesele supuse autorizării.
Tabel 24: Monitorizarea apelor subterane

Supraveghere
Ce monitorizare a calitatii
apei subterane este/va fi
realizata?

Amplasamentul punctelor
de monitorizare si
caracteristicile tehnice ale
lucrarilor de monitorizare

Substantele
monitorizate
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Ce masuri de precautie
sunt luate pentru
prevenirea poluarii apei
subterane?

Dati detalii despre tehnicile / procedurile existente
Nu este cazul

5.6 Miros
Prin comparație cu situații similare, respectiv același tip de activitate desfășurat pe alte
amplasamente, nu există informaţii înregistrate privind neplăceri produse de miros.

5.7 Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/
evaluarii BAT
Au fost analizate tehnologii noi conforme BAT pentru toate activităţile existente, iar
selectarea soluţiei se bazează pe o analiză cost-beneficiu specifică sectorului.
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6.

MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1

Surse de deseuri

Referinta
deseului

Tabel 25: Surse de deșeuri

HG
856/
2002

2. Codurile
1. Identificati sursele deseurilor
de deseuri (punctele
conform
din cadrul
EWC (Codul
procesului)
European al
Deseurilor)

Depozitare temporară
deșeuri periculoase

16 07 08*
19 02 04*
19 02 08*

Descărcarea
deșeurilor periculoase
în buncăr

16 07 08*
19 02 04*
19 02 08*

Activitate personal

20 03 01

3. Identifcati fluxurile de
deseuri
(ce deseuri sunt
generate)
(periculoase,
nepericuloase, inerte)

4. Cuantificati
fluxurile de
deseuri
(de ex. mc pe an)

Aglomerări mari de material
– componentele cu
dimensiuni care depășesc
50 mm (dimensiunea
ochiurilor grătarului cuvei în
care sunt descărcate
deșeurile)

30 – 50 to/an

Material absorbant epuizat

Cantități
variabile, funcție
de necesități

Deşeuri menajere
nepericuloase
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0,80 t/an

5. Care sunt modalitatile actuale sau
propuse de manipulare a
deseurilor?
- deseurile sunt colectate separat?
- traseul de eliminare este cat mai
apropiat posibil de punctul de
producere?
Sunt colectate în 3 containere metalice,
amplasate în loc special amenajat pe
amplasament și returnate la furnizor
pentru a fi gestionate corespunzător
Colectat în buncărul de decantare și
eliminat împreună cu șlamul petrolier
Rezultă în timpul programului de lucru
– în spațiile sociale puse la dispoziție
de către Heidelbergcement SA,
conform contract de închiriere.
Sunt colectate în europubele.
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6.2

Evidența deșeurilor

Evidențele privind deșeurile generate pe amplasament vor fi întocmite conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 și Listei Europene a Deșeurilor (EWL).
Transportul deșeurilor și documentele de însoțire ale deșeurilor evacuate de pe
amplasament vor respecta cerințele Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul
deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
Rapoartele privind generarea și gestionarea deșeurilor se vor întocmi și se vor transmite la
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara conform prevederilor autorizației integrate de
mediu.
Tabel 26: Conformare cu cerinţele BAT privind documentarea deşeurilor

Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente
urmtătoarele informații despre deșeurile (eliminate sau recuperate)
rezultate din instalație?

Da / Nu

Cantitatea

DA

Natura

DA

Origine (acolo unde este relevant)
Destinatie (datoria de a urmări – dacă se trimit în afara amplasamentului)

DA

Frecventa de colectare

DA

Modul de transport

DA

Metoda de tratare

DA

Au fost adoptate măsuri adecvate de prevenire a emisiilor şi impactului
generat de stocarea şi manevrarea deşeurilor?

DA

6.3

Zone de depozitare

Tabel 27: Zone de depozitare

Identificaţi zona

Deşeurile
depozitate

Sunt ele
identificate in
mod clar,
inclusiv
capacitatea
maxima de
depozitare si
perioada
maxima de
depozitare?*

Containere
metalice
(depozitare
temporară)

Aglomerări mari
de material –
componentele cu
dimensiuni care
depășesc 50 mm

DA
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Apropierea fata de
cursuri de ape
zone de interes
public /
vulnerabile la
vandalism
alte perimetre
sensibile (va
rugam dati detalii)
Identificati
masurile necesare
pentru
minimizarea
riscurilor.

NU

Amenajarile
existente pe
depozite

Loc special
amenajat pe
amplasament
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Pubele
(depozitare
temporară)

Material
absorbant epuizat

DA

NU

Deşeuri
municipale
amestecate

DA

NU

Buncărul de
decantare

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

6.4

Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor
incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii
acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

Deșeurile sunt stocate temporar în locuri special amenajate pe amplasament. Cele 3
containere metalice în care sent colectate refuzul de grătar sunt amplasate în hala semiînchisă.

6.5

Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Tabel 28: Recipienți de stocare

Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT

Da / Nu

Sunt recipientii de depozitare:
-

prevăzuți cu capace și securizați;

-

inspectați în mod regult și înlocuiți sau reparați când se deteriorează

DA

(cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati)
Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile
recipientilor care s-au deteriorat sau curg?

DA

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri)
rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in
raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5) – NU este cazul,
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6.6

Recuperarea/Valorificarea sau eliminarea deşeurilor

Tabel 29: Valorificarea sau eliminarea deșeurilor

Reciclare
Recuperare
Eliminare
sau Nu se aplica

Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului
Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in
instalatie
Daca optiunea actuala
este “Eliminare”,
Metale
precizati data pana la
asociate/
care veti implementa
Sursa
Optiuni posibile
prezenta
Deseu
reutilizarea sau
deşeurilor
pentru tratarea lor
PCB sau
Specificati optiunea
recuperarea sau
azbest
justificati de ce acestea
sunt imposibil de
realizat din punct de
vedere tehnic si
economic.
Aglomerări mari
Depozitare
de material –
Returnare la furnizor
temporară
componentele
(RO ECOLOGIC
Colectare
Recuperare
deșeuri
cu dimensiuni
RECYCLING SRL,
periculoase
care depășesc
Vidrasău)
50 mm
Descărcarea
Material
Co-incinerare
deșeurilor
absorbant
Colectare
Eliminare
împreună cu șlamul
periculoase în
epuizat
petrolier
buncăr
Activităţi
Deşeuri
Colectare
Eliminare
personal
menajere
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7.

ENERGIE

7.1

Cerinte de bază privind energia

Alimentarea cu energie electrică este asigurată de la rețeaua de joasă tensiune a SC
Heidelbergcement România SA, conform contract de închiriere.
Energia electrică este utilizată pentru iluminatul local şi pentru acţionarea instalaţiilor şi
utilajelor din dotare. Cel mai puternic consumator este stația de pompe pentru pomparea
șlamului petrolier, cu puterea nominală de 55 kW.
7.1.1 Consumul de energie
Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de
energie.
Tabel 30: Consum de energie (estimat)

Sursa de energie

Consum de energie
Furnizată, MWh
Primara, MWh/an

Electricitate din rețeaua publică
Electricitate din alta sursa*
Abur/apa fierbinte achizitionata
si nu generata pe amplasament
(a)*
GPL
Petrol
Carbune
Altele (Operatorul trebuie sa
specifice)

200
Nu se aplică
-

% din
total
100 %

Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se aplică
-

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara
Conform cărții tehnice a stației de pompare, puterea instalată a acesteia este de 55kWh.
7.1.2 Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea energiei electrice si termice
Tabel 31: Conformarea cu cerințele BAT

Exista măsuri documentate de
functionare, intretinere si
gospodarire a energiei pentru
urmatoarele componemte ?
(acolo unde este relevant):
Aer conditionat, proces de
refrigerare si sisteme de racire
(scurgeri, etansari, controlul
temperaturii, intretinerea
evaporatorului/condensatorului);
Functionarea motoarelor si
mecanismelor de antrenare
Sisteme de gaze comprimate
(scurgeri, proceduri de utilizare);
Sisteme de distributie a aburului
(scurgeri, izolatii);

Da/Nu

Nu este
relevant

Nu

DA
Nu
Nu
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Informatii suplimentare
(documentele de referinta,
termenele la care masurile vor
fi implementate sau motivul
pentru care nu sunt
relevante/aplicabile)
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Sisteme de incalzire a spatiilor si
de furnizare a apei calde;
Lubrifiere pentru evitarea
pierderilor prin frecare;
Intretinerea boilerelor de ex.
optimizare excesului de aer;
Alte forme de intretinere relevante
pentru activitatile din instalatie.

7.2

Nu
-

Măsuri tehnice

Tabel 32: Conformarea cu măsurile tehnice

Confirmati ca urmatoarele
masuri tehnice sunt
implementate pentru evitarea
incalzirii excesive sau
pierderilor din procesul de
racire pentru urmatoarele
aspecte: (acolo unde este
relevant):
Izolarea suficienta a sistemelor
de abur, a recipientilor si
conductelor incalzite
Prevederea de metode de
etansare si izolare pentru
mentinerea temperaturii
Senzori si intrerupatoare
temporizate simple sunt
prevazute pentru a preveni
evacuarile inutile de lichide si
gaze incalzite.
Alte masuri adecvate

Da

Nu este
relevant

X

X

X

X

7.3 Eficienta Energetica
Nu este cazul.
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Informatii suplimentare
(termenele prevazute pentru
aplicarea masurilor sau motivul
pentru care nu sunt
relevante/aplicabile)

Sectiunea 8 – Accidentele si Consecintele lor

8.

ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

8.1

Risc de accidente majore care implicată substanţe periculoase – SEVESO

Pe amplasamentul instalației operate de SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL nu se utilizeaza substanţe care să determine încadrarea în
categoriile de risc conform prevederilor legislative - Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
Tipurile de accidente potențiale, mărimea riscului estimat și tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul 33
Tip de accident si
cauze potentiale

Incendiu indus din afara
amplasamentului;
echipamente improvizate

Impact
potential

Poluare
atmosferică;
Impact vizual;
Pagube
materiale

Probabilitate
de producere /
risc estimat

Foarte mică/
mic

Tehnici preventive

Se respectă instrucţiunile de prevenire şi intervenţie în caz de incendii
pe amplasamentul Fabricii de ciment, în ansamblu.
Există dotarea cu mijloacele de intervenţie conform normelor în vigoare:
singătoare de incendiu.
Întreținere corespunzatoare a instalațiilor și utilajelor (vezi Instrucțiuni
de prevenire și intervenție în caz de incendii)
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8.2.

Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este
relevant.
Tabel 34: Tehnici de prevenire
Tehnici de prevenire

Inventarul substantelor
Trebuie să existe proceduri de verificare a materiilor prime şi deşeurilor
pentru a preveni situaţiile în care ar interacţiona contribuind astfel la
producerea unui incident
Depozitare adecvată
Prevederea în proiectarea procesului a alarmelor, declanşoarelor şi
altor aspecte de control
Bariere și reținerea conținutului
Bazine și cuve de retenție
Iizolarea clădirilor;
Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau
pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme independente de nivel înalt,
intrerupere automată la atingerea nivelului maxim şi măsurarea şarjelor;
Sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat
Registre pentru evidența tuturor incidentelor, schimbărilor de
procedură, evenimentelor anormale și constatărilor inspecțiilor de
întreținere
Trebuie stabilite proceduri de identificare, intervenţie şi învăţare din
astfel de incidente;
Rolurile și responsibilitățile personalului implicat în managementul
accidentelor
Proceduri de evitare a incidentelor produse ca urmare a slabei
comunicări între membrii personalului operativ la preluarea schimbului
şi în lucrările de întreţinere sau alte intervenţii tehnice.
Se verifică compoziţia conţinutului bazinelor sau a cuvelor de retenţie
conectate la un sistem de drenaj înainte de tratare sau eliminare
Bazinele de drenaj trebuie dotate cu alarme de depăşire a nivelului sau
senzor cu pompă automată de dirijare spre locul de stocare (nu
evacuare); trebuie să existe un sistem care să asigure menţinerea
nivelului în bazin la minim în orice moment.
Alarmele de depășire a nivelului nu trebuie folosite in mod obișnuit ca
metodă primară de control al nivelului
Actiuni de minimizare a efectelor
Ghid de gestionare a fiecărui scenariu de accident
Trebuie stabilite căi de comunicaţie cu autorităţile de resort şi serviciile
de urgenţă
Echipamente pentru pete de ulei, izolarea scurgerilor, alertarea
autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare;
izolarea scurgerilor potențiale în caz de accident de la anumite
componente ale instalatiei și a apei folosite pentru stingerea incendiilor
sau meteorice, prin retele separate de canalizare
Alte tehnici specifice pentru sector
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Raspuns
Sectiunea 3.
Secţiunile 3.2 si
4.1
Secțiunile 3.2 și 6
Secțiunea 5.4
Secțiunea 5.4

Sectiunea 2.1. și
10.6
Sectiunea 2.1
Secțiunea 8
Proceduri interne

Secțiunea 8
Secțiunea 8
Secțiunea 8
Secțiunea 8

Sectiunea 4

Sectiunea 9 – Zgomot si Vibratii

9.

ZGOMOT SI VIBRATII

Surse de zgomot existente pe amplasament sunt reprezentate de:
 Funcționarea stației de pompare a șlamului petrolier,
 Transportul şi descărcarea șlamului petrolier în buncăre.
Zgomotul generat de sursele prezentate se manifesta intermitent, respectiv pe durata
activităților care îl generează. Nivelul de zgomot exterior este asimilat zgomotului de fond
generat de fabrica de ciment Chișcădaga.
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9.1

Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)
Tabel 35: Receptori de zgomot

Identificati si
descrieti fiecare
locatie sensibila la
zgomot, care este
afectata
Receptori protejaţi:
zonele rezidențiale
din localitatea
Chișcădaga – cca
200 m

Care este nivelul
de zgomot de
fond (sau
ambiental) la
fiecare receptor
identificat?

Exista un punct de
monitorizare
specificat care are
legatura cu
receptorul?

Frecventa
monitorizarii
?

Care este nivelul zgomotului
cand instalatia /sursa
(sursele) functioneaza?

Au fost aplicate limite
pentru zgomot sau
alte conditii?

Zgomot de fond
existent

Nu

-

-

Nu este cazul
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9.2

Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)
Tabel 36: Surse de zgomot

Identificați fiecare sursă
semnificativă de zgomot
și/sau vibratii

Numărul
de
referință
al sursei

Funcționarea stației de
pompare a șlamului petrolier

-

Mijloace de transport,
descărcarea șlamului
petrolier în buncăre

-

9.3

Descrieți
natura
zgomotului sau
vibrației

Există un
punct de
monitorizare
specificat?

Care este
contribuția la
emisia totală
de zgomot?

Descrieți
actiunile
intreprinse
pentru
prevenirea sau
minimizarea
emisiilor de
zgomot

Nu

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu

Nesemnificativ

Nu este cazul

Nu este cazul

Zgomot
produs de
funcţionarea
stației de
pompare
Zgomotul
motorului
autovehiculului

Masuri care trebuie
luate pentru
respectarea BATurilor si a
termenelor stabilite
in programele
pentru conformare

Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Pe amplasament nu s-au facut determinari ale nivelului de zgomot.

9.4

Intretinere

În cadrul societăţii există implementate planuri de întreţinere şi de inspecţie a utilajelor tehnologice şi a buncărelor de stocare. Operaţiunile de
întreţinere preventivă conduc la reducerea imediată a zgomotelor ce pot apărea în cazul unei funcţionări necorespunzătoare.
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Tabel 37: Conformare proceduri

Da
Procedurile de intretinere identifica in mod precis
cazurile in care este necesara intretinerea pentru
minimizarea emisiilor de zgomot?
Procedurile de exploatare identifica in mod precis
actiunile care sunt necesare pentru minimizarea
emisiilor de zgomot?

9.5

Daca nu, indicati termenul de
aplicare a procedurilor/masurilor

Nu
Nu. Un nivel de zgomot crescut este
privit ca un indiciu de avarie, sunt
necesare lucrări de întreţinere
Nu. Un nivel de zgomot crescut este
privit ca un indiciu de avarie, sunt
necesare lucrări de întreţinere

Nu este cazul

Nu este cazul

Limite

Tabel 38: Limite zgomot

Receptor sensibil

Zona de locuințe din
Chișcădaga

Nivelul
zgomotului
cand
instalatia
functioneaz
a

Limite

Zi
Noapte

De fond
50 dBA
40 dBA

In cazul in care nivelul zgomotului depaseste
limitele fie justificati situatia, fie indicati
masurile si intervalele de timp propuse pentru
remedierea situatiei (acestea au fost poate
identificate in tabelul 9.1).

Absolut
65
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Instalaţia nu reprezintă o sursă semnificativă de zgomot. Zgomotul este imperceptibil la nivelul receptorilor protejaţi din localitatea Chișcădaga –
cca 200 m, fiind asimilat în interiorul zgomotului de fond al Fabricii de ciment Chișcădaga.

9.6

Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.
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Funcţionarea mijloacelor auto şi utilitarelor este limitată în incintă, sunt alese traseele cele mai scurte de transport sunt utilizate mijloce auto
conforme Normelor RAR.
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Sectiunea 10 – Monitorizare

10.

MONITORIZARE

10.1

Monitorizarea emisiilor atmosferice

10.1.1. EMISII
Tabel 39: Monitorizare emisii atmosferice

Parametru

COV

10.2

Punct de
emisie

Frecventa de
monitorizare

Metoda de monitorizare

Valoare
măsurată
mg/Nmc

În zona
buncărelor

Anual

Conform standardelor în
vigoare

-

DACA NU:
Acreditarea detinuta
de prelevatorii de
Eroarea de
Metode si
probe si de
masurare si intervale de
laboratoare sau detalii
eroarea globala corectare a
despre personalul
care rezulta.
calibrarii
folosit si
instruire/competente
-

Monitorizarea emisiilor în apă

Nu este cazul.
Pe amplasamentul instalației nu se fac descărcări de ape uzate în ape de suprafaţă sau ape subterane.

10.3

Monitorizarea și raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare

Nu este cazul.
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10.4. Monitorizarea și raportarea deșeurilor
Tabel 40: Monitorizare deșeuri

Punct de emisie

Unitatea de stocare
temporară a deșeurilor
periculoase

Parametru

Unitate de
măsură

Metoda de monitorizare

Tip deşeu (codificat conform Catalogului
European al Deşeurilor)/cantităţi de deşeuri

To/an

Evidenţă şi înregistrare a ieşirilor din
unitate
Raportări
lunare/anuale
conform
legislaţiei în vigoare şi la solicitarea
autorităţilor pentru protecţia mediului

Evidența cronologică a cantității, naturii,
originii și după caz a destinației, deșeurilor
periculoase, a frecvenței, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, precum și a
operațiunilor prevăzute în anexele 2 și 3
din Legea nr. 211/2011

To/an

La solicitarea autorității competente
pentru protecția mediului
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10.5.

Monitorizarea mediului

10.5.1. Contributia la poluarea mediului ambiant.
Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?
Ţinând seama de cele prezentate până în prezent, activitatea din fermă ar putea contribui la
poluarea mediului ambiant prin emisiile de poluanţi în aer.
Se consideră că nu este cazul monitorizării factorilor de mediu în afara amplasamentului
instalației.

10.5.2. Monitorizarea impactului
Nu este cazul.

10.6. Monitorizarea variabilelor de proces
Tabel 41: Monitorizarea variabilelor de proces

Urmatoarele sunt exemple de variabile de
proces ce pot necesita monitorizare:
 materiile prime trebuie monitorizate din
punctul de vedere poluantilor, atunci cand
acestia sunt probabili si informatia provenita
de la furnizor este necorespunzatoare;
 oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau
temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze;
 eficienta instalatiei atunci cand este
importanta pentru mediu;
 consumul de energie in instalatie si la
punctele individuale de utilizare in
conformitate cu planul energetic (continuu si
inregistrat);
 calitatea fiecarei clase de deseuri
generate.
Listati alte variabile de proces care pot fi
importante pentru protectia mediului.

Descrieti masurile luate sau pe care
intentionati sa le aplicati
Calitatea șlamului petrolier

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Deşeurile colectate sunt stocate temporar.
Nu este cazul

10.7. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala
Procesele/ operațiile în desfășurare sunt controlate permanent.
Există proceduri speciale de intervenţie în caz de accident sau incident de mediu în cadrul
procedurilor interne de funcţionare.
Toate evenimentele de acest fel sunt raportate autorităţilor competente pentru protecția
mediului în cel mai scurt timp posibil, conform cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale.
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11.

DEZAFECTARE

11.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare
Au fost luate în considerare pentru lucrările de construcții de pe amplasament următoarele:
 rezervoarele, bazinele şi buncărele de stocare a deşeurilor sunt proiectate ţinând
seama de golirea şi închiderea ulterioară;
 izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă şi uşor de demontat fără a
crea pericole;
 materialele sunt reciclabile (ţinând cont de obiectivele operaţionale sau de alte
obiective de mediu).

11.2. Planul de închidere a instalației
La închiderea totală sau parţială a unei instalaţii/activităţi aflate sub incidenţa prevederilor
Legi nr. 278/2013 privind emisiile industriale, titularul de activitate notifică Agenția pentru
Protecția Mediului Caraș-Severin și GNM Comisariatul Județean Caraș-Severin despre acest
lucru, în vederea stabilirii necesității revizuirii autorizației integrate de mediu sau a obligațiilor
de mediu la încetarea activității.
În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din
instalaţie, se va respecta Planul de închidere a instalaţiei. Scopul planului de închidere
trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).
Se vor lua măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a
amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.
A fost elaborat un plan de închidere a acestui amplasament (Anexa xx), cu următoarele
obiective:
 îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor potenţial poluante rezultate
din activităţile autorizate;
 remedierea poluărilor accidentale, dupa caz, cauzate de activităţile aferente
instalaţiei;
 îndepărtarea tuturor deşeurilor, resturilor de instalaţie şi echipamentelor prezente ca
urmare a închiderii activităţilor autorizate;
 predarea clădirilor şi a terenului depoluat proprietarului amplasamentului, dacă este
cazul;
 orice modificări semnificative operaţionale sau de infrastructură, ale instalaţiei care ar
putea avea impact asupra stării terenului şi a apei subterane vor fi comunicate APM
şi se vor menţine înregistrările aferente. Dacă va fi necesar, operatorul va solicita
oficial modificarea autorizaţiei integrate.
Planul de închidere a amplasamentului este prezentat anexat (Anexa xx) şi va fi
dezvoltat în continuare functie de orice modificari/ evolutii ale amplasamentului.
Tabel xx: Realizare studii pentru dezafectare

Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate
realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a
acestora si indicati termenele la care vor fi realizate.
Studiu

Termen (anul si
luna)
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Nu se consideră necesară elaborarea unor astfel de studii.
Dezafectarea se va face după obţinerea avizelor de dezafectare,
eliberate în baza unei documentaţii întocmite conform normativelor
în vigoare.
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Sectiunea 12 – Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalația

ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAȚIA

12.

Tabel 42: Deținători de autorizații integrate pe amplasament

Sunteți singurul deținator de autorizație
integrata de mediu pe amplasament?

NU

Daca da, treceti la Sectiunea 13

12.1.

Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti
detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente
pentru instalatie.
Tabel 43: Sinergii

Tehnica

Oportunitati

1) proceduri de comunicare între diferiții
deținători de autorizație; în special cele care
sunt necesare pentru a garanta că riscul
producerii incidentelor de mediu este
minimizat;

Da

2) beneficierea de economiile de scară pentru
a justifica instalarea unei unități de cogenerare;

Da

3) combinarea deșeurilor combustibile pentru
a justifica montarea unei instalații în care
deșeurile sunt utilizate la producerea de
energie / unei instalații de co-generare;

Da

4) deșeurile rezultate dintr-o activitate pot fi
utilizate ca materii prime într-o alta instalație;

Da, sub formă de combustibil alternativ

5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate
având calitate corespunzatoare pentru a fi
folosit ca sursa de alimentare cu apă pentru o
altă activitate;

Nu este cazul

6) combinarea efluenților pentru a justifica
realizarea unei stații de epurare combinate sau
modernizate;

Nu este cazul

7) evitarea accidentelor de la o activitate care
poate avea un efect dăunator asupra unei
activități aflate în vecinătate;
8) contaminarea solului rezultata dintr-o
activitate care afectează alta activitate – sau
posibilitatea ca un Operator să dețtină terenul
pe care se afla o altă activitate;
9) Altele.

Da

Nu este cazul

-
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13.

IMPACT

13.1. Poziția receptorilor
Instalația SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL este amplasată pe teritoriul administrativ al
comunei Șoimuș, sat Chișcădaga, la o distanta de cca 0,2 km faţă de prima gospodărie.
Instalația analizată este situată în interiorul amplasamentului Fabricii de ciment operată de
S.C. Heidelbergcement Romania S.A., instalație autorizată IPPC.

Accesul în unitate se face din drumul judetean 706 A, pe teritoriul localității Chișcădaga, de
la care, prin deviere, se utilizează cele două puncte de acces în incinta fabricii de ciment, iar
în interior se circulă pe drumul uzinal betonat, folosindu-se traseul destinat traficului
industrial al fabricii.
Amplasamentul instalației este înconjurat de utilaje/echipamente funcționale, aflate în
proprietatea S.C. Heidelbergcement Romania S.A., respectiv:
 N – schimbător de căldură (cicloane) – situat la distanța de cca. 25 m;
 E – cuptorul de clincher nr. 2, cu capacitatea de producţie mai mare de 500 t/zi, care
cuprinde un arzător principal multicanal cu NOx redus, pentru combustibili solizi,
lichizi și gazoşi – situat la cca. 20 m;
 S – instalaţia pentru prepararea cărbunelui (moara de cărbune), alcătuită din silozuri
de cărbune brut (cu capacitatea de 2000 mc), un siloz de cărbune fin (cu
capacitatea de 250 mc) şi o moară cu role – situată la distanța de cca. 60 m;
 V – laborator uzinal/camera de comandă – situat la cca. 30 m.
Hidrologie şi hidrogeologie
Amplasamentul Heidelbergcement România S.A.– Fabrica de ciment Chiscadaga aparţine
bazinului hidrografic Mureş.
Reţeaua hidrografică din zonă este reprezentată de râul Mureş şi afluenţii săi de pe dreaptă
(din nord): râul Căian la vest de obiectiv şi râul Boholt la est de obiectiv.
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Debitul mediu al Mureşului este cuprins intre 93 mc/s la intrarea în judeţul Hunedoara şi
142 mc/s la ieşirea din judeţ. Procentul cel mai ridicat al scurgerii medii anotimpuale este de
44,5% primăvara, urmat de 24,6 % vara, 19,8% iarna şi 11,1% toamna. Scurgerea şi
debitele maxime coincid cu topirea zăpezilor şi ploile de primăvară
vară, când se produc şi cele mai mari viituri.
Conform Atlasului cadastrului apelor din România, debitul mediu lunar minim anual cu
asigurare de 95% al Mureşului este de 20,6 mc/s amonte confluenţa cu râul Căian.
Debitul maxim anual al Mureşului amonte confluenţa cu râul Căian este de 1570 mc/s cu
asigurare de 5%, de 2140 cu asigurare de 2% şi de 2450 mc/s cu asigurare de 1%.
Volumul undei de viitură corespunzător debitului maxim anual (Q1%) este de 916 milioane
mc amonte confluenţa cu râul Căian.
În general, apa râului Mureş este folosită ca sursă de apă industrială pentru majoritatea
întreprinderilor de pe cursul său, inclusiv pentru Heidelbergcement România S.A.– Fabrica
de ciment Chiscadaga. Mureşul este descărcătorul natural al apelor uzate de la
întreprinderile industriale şi de la aglomerările urbane din vecinătatea sa.
Pe Mureş există o acumulare la Şoimuş pentru alimentarea cu apă a CET Mintia. Apa din
Mureş mai este utilizată pentru irigaţii.
Acumularea de la Mintia a afectat regimul de scurgere al Muresului, a favorizat colmatarea
albiei şi intensificarea proceselor de hidromorfism din cadrul luncii.
Debitul mediu lunar minim anual cu asigurare de 95% al râului Căian este de 0,06 mc/s la
confluenţa cu Mureşul.
Debitul maxim anual al râului Căian la confluenţa cu Mureşul este de 60 mc/s cu asigurare
de 5%, de 85 mc/s cu asigurare de 2% şi de 100 mc/s cu asigurare de 1%.
Volumul undei de viitură corespunzător debitului maxim anual (Q1%) este de 11,2 milioane
mc amonte confluenţa cu râul Căian.
Pârâul Căian este descărcătorul natural al apelor uzate de la Heidelbergcement România
S.A.– Fabrica de ciment Chiscadaga, al apelor uzate de la Fabrica de var Chişcădaga
aparţinând SC CARMEUSE HOLDING SRL Braşov, precum şi al apelor uzate de la alte
unităţi economice de pe cursul său.
Adâncimea apei freatice diferă în funcţie de forma de relief şi de depărtarea/ apropierea de
cursul râurilor. Astfel, în cadrul luncilor înguste apa se află la adâncimi cuprinse între 0,6 si
1,8 m, fapt pentru care învelişul de sol este afectat de procese de hidromorfism.
Din forajele de studii şi pentru alimentari cu apă efectuate în depozitele aluvionare din lunca
râurilor Mures şi Caian rezultă că stratele acvifere freatice au capacităţi diferite de debitare,
determinate de distanţa faţă de râu şi de granulometria sedimentelor, cu influenţe asupra
permeabilităţii.
Condiţiile climatice
Comuna Soimuș se află în zona temperat-continentală, cu influenţe submediteraneene în
Valea Mureşului şi influenţe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la şes
spre climatul alpin).
Poziţia geografică a comunei reprezintă un factor climatogen deoarece influențează
caracteristicile principalilor parametri climatici. În funcţie de poziţia geografică, poate să
apară un climat de adăpost limitat de excese climatice şi cu implicaţii la nivelul celorlalte
elemente ale cadrului natural.
Elementele principale ce caracterizează din punct de vedere climatic zona sunt
următoarele:
 Temperatura aerului – Analiza caracteristicilor temperaturii aerului reprezintă o
etapă esenţială în caracterizarea unui areal din punct de vedere climatic.
Temperatura constituie elementul climatic esenţial cu rol de generator al unor
procese şi fenomene atmosferice. Temperatura medie multianuală în perioada
1961-2010 la stația meteorologică Deva, a condus la o valoare medie de 9,8°C, fapt
ce evidenţiază poziţia geografică în zona climatului temperat de tranziţie, precum şi,
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într-un spaţiu de culoar cu o pronunţată dinamică a maselor de aer. Variaţiile termice
multianuale sunt influenţate atât de factori fizico-geografici cât şi de cei antropici
care imprimă suprafeţei active elementele de specificitate.
Regimul umezelii aerului
Cantitatea şi starea de agregare a apei în atmosferă, sunt influenţate de
caracteristicile temperaturii aerului. Umezeala aerului influenţează calitatea aerului
din arealul de studiu şi implicit starea de sănătate a populaţiei. Apa din atmosferă în
combinaţie cu alte elemente climatice (temperatura aerului, vântul) poate reprezenta
element de risc pentru organismul uman.
Precipitaţiile atmosferice – Arealul comunei se află sub influenţa maselor de aer
provenite din vest şi nord-vest, adică a maselor de aer oceanice umede, dar şi a
maselor de aer de origine submediteraneană. Prezenţa culoarului Mureşului
determină o dinamică accentuată a maselor de aer în areal, dar pe de altă parte
relieful deluros favorizează dezvoltarea unui climat de adăpost la baza acestora,
dovadă în acest sens fiind frecvenţa ridicată a calmului atmosferic, 49,2% din cazuri.
Cantitatea medie multianuală de precipitaţii este de 577,9 mm/an.
Regimul vântului
Poziţia geografică a comunei determină anumite particularităţi ale parametrilor ce
caracterizează vântul. Particularităţile sunt impuse de prezenţa unor culoare de vale,
culoarului Mureşului, culoarul Streiului, defileul Mureşului de la Brănişca, de
interferenţa dintre Munţii Apuseni şi Munţii Poiana Ruscă, dar şi de construcţiile din
zonă, înălţimea clădirilor şi modul de dispunere a reţelei stradale. Direcţia dominantă
a vântului este nord-vestică, cu o frecvenţă de 10,2%, urmată de cea vestică, 9,3%.
Frecvenţa medie multianuală a calmului atmosferic, pentru perioada 1961-2010, a
fost de 49,2%. Viteza medie multianuală are o valoare de 1,4 m/s.
Durata de strălucire a Soarelui – Variaţiile multianuale ale duratei de strălucire a
Soarelui sunt influenţate de factori naturali şi antropici. Din categoria factorilor
naturali o influenţă directă o are nebulozitatea, prezenţa anumitor genuri de nori
precum şi dinamica maselor de aer. Factorii antropici sunt reprezentaţi de către
activităţile umane care atenuează transparenţa atmosferei. La Staţia Meteorologică
Deva, pentru perioada 1961-2010, durata medie de strălucire a Soarelui a fost de
1925,6 ore.
Presiunea atmosferică – Presiunea atmosferică reprezintă elementul climatic
influenţat în special de circulaţia generală a atmosferei, altitudinea locului şi
temperatura aerului. Analiza caracteristicilor presiunii atmosferice are o importanţă
deosebită deoarece exercită influenţă asupra organismului uman şi a elementelor
climatice. În cazul organismului uman, pentru persoanele meteosensibile determină
o stare de disconfort, iar în cazul unor afecţiuni cronice determină agravarea stării
de sănătate. Temperatura este elementul climat care se află în interdependenţă cu
presiunea atmosferică. Astfel că masele de aer calde au o presiune scăzută
deoarece sunt uşoare şi mai puţin dense în timp ce masele de aer reci, mai grele şi
mai dense, se caracterizează printr-o presiune mai ridicată.

Sectoare topoclimatice şi observaţii microclimatice în arealul comunei –
Diferenţierea fluxului energetic din mediul localităților, faţă de restul teritoriului, este
determinată de cantitatea de energie mai crescută ca rezultat activităţilor economice mai
intense, a traficului rutier, a înălţimii clădirilor care pot creşte în acest fel suprafaţa de
reţinere a căldurii. Diferenţierile teritoriale ale structurii suprafeţei active au pus în evidenţă
existenţa, in areal, a celor trei topoclimate complexe.
Topoclimatul dealurilor are caracteristici proprii impuse de altitudinile mai ridicate, o relativă
neomogenitate a suprafeţelor, gradul mare de fragmentare, înclinarea pantelor, expoziţia
versanţilor, prezenţa unor obstacole orografice, care modifica atât viteza cât şi direcţia
curenţilor de aer. Temperatura aerului scade odată cu altitudinea. Umezeala relativă
înregistrează creşteri ale valorilor odată cu altitudinea, dar şi datorită suprafeţelor extinse
ocupate cu vegetaţie naturală sau culturi agricole, care determină aceste creşteri, prin
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fenomenul de evapo-transpiraţie.
Topoclimatul Culoarului Mureşului se caracterizează printr-o dinamică a maselor de aer
impusă de valea Mureşului. Se remarcă prezenţa brizelor de vale, mai ales cele de noapte.
Topoclimatul suprafeţei active a localităților se caracterizează prin temperatură mai ridicată
faţă de restul zonei se formează vara ,,insula de căldură,, datorită supraîncălzirii
construcţiilor şi a asfaltului. Acestea transmit căldura aerului atmosferic ceea ce face ca în
zonele dens construite temperatura să fie mai ridicată cu 1-2°C faţă de exterior. Dinamica
maselor de aer în arealul construit este influenţată de înălţimea clădirilor şi modul de
dispunere a reţelei stradale.
Geologie
Din punct de vedere geologic în zona Devei fundamentul este constituit din Cristalinul de
Poiana Ruscă peste care se dispun, transgresiv şi discordant, depozitele sedimentare
aparţinând unităţii structurale cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de
geosinclinalul Mureşului.
Acestora li se asociază şi produsele magmatice care formează trei provincii petrologice
distincte, corespunzând la trei momente de evoluţie a geosinclinalului Mureşului.
Partea sudică a Munţilor Apuseni a început să funcţioneze ca arie geosinclinală mai târziu
decât cea nordică, având o evoluţie geologică sensibil deosebită. Încă de la începutul
formării zonei mobile din partea sudică a Munţilor Apuseni, în lungul fracturilor profunde a
avut loc migrarea spre suprafaţă a primelor produse endogene, rod al magmatismului iniţial
(Jurasic mediu, Cretacic inferior).
În timpul mişcărilor laramice se accentuează structurile mezocretacice şi subhercinice, se
formează fracturi noi şi are loc ridicarea generalizată a Munţilor Apuseni. Ca urmare a
diastrofismului mezocretacic au fost create trăsăturile de bază ale edificiului structural al
Munţilor Metaliferi, modificându-se şi cadrul paleogeografic în care se desfăşoară
sedimentarea în Cretacicul superior.
Depozitele neocretacice din sectorul de culoar cuprind două formaţiuni: stratele de Fornădia
şi stratele de Deva care apar atât la nord cât şi la sud de Mureş. Stratele de Fornădia
includ, în principal, un pachet de conglomerate grezoase iar cele de Deva sunt reprezentate
prin conglomerate în alternanţă cu şisturi argiloase, marne şi gresii argilo- nisipoase.
În Badenian are loc formarea arealelor marine din Bazinul Pontic şi din Bazinul
Transilvaniei. Transgresiunea badeniană s-a instalat pe un relief muntos bine conturat,
teritoriul actualului culoar submers constituind o zonă de acumulare.
Începând din Badenian, Munţii Apuseni cunosc o ultimă etapă de evoluţie caracterizată, în
special în partea de sud a teritoriului, prin asocierea formaţiunilor sedimentare cu cele
eruptive. Această ultimă etapă a magmatismului alpin reprezintă un stadiu subsecvent
tardiv, caracterizat printr-o activitate vulcanică desfăşurată în mai multe etape (badenian,
sarmaţian, pannonian şi ponţian – pliocen superior). Produsele rezultate ocupă uneori
suprafeţe importanţe în ambii versanţi ai văii Mureşului, imprimând o amprentă distinctă,
sub aspect morfo-structural, sectorului de culoar.
Din cele trei cicluri eruptive, ciclul I este slab reprezentat, ciclul II reprezintă cea mai
importantă perioadă de manifestare, iar ciclul III, deşi mai slab dezvoltat, prin produsele de
la Brănişca, Sârbi, Leşnic (bazalte şi andezite bazaltoide) se impune vizibil în peisajul
geografic al teritoriului.
În Cuaternar, alături de continuarea vulcanismului, mişcările de ridicare în bloc a Carpaţilor
(faza valahă) au determinat, pe de o parte, un aport masiv de material detritic din zona
montană din cauza reactivării intense a eroziunii şi, pe de altă parte, erodarea materialului
depus, din cauza modificărilor nivelului de bază.
Modelarea actuală a reliefului începe în postglaciar şi se face remarcată prin procese fluvio
– torenţiale, cum ar fi formarea luncilor şi a albiilor minore, ravenări, şi prin alunecări de
teren şi apariţia formelor antropice (halde de steril, cariere).
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Forajele executate pe în zonă au pus in evidenta următoarea stratificaţie a terenului
La suprafaţă se găseşte un strat de sol vegetal in grosime de 0,30-0,50 m.
În continuare forajele au interceptat un complex argilos constituit din argile galbene cafenii
nisipoase sau prăfoase, argile cu rar pietriş si prafuri argiloase nisipoase in grosimi de 1,20
– 3,60 m.
Urmează un strat constituit din pietrişuri cu nisip, strat ce apare la adâncimi variind intre
2,30 m si 4,80 m de la cota terenului natural si având grosimi de 0,50 – 2,30 m .
Toate aceste depozite reazemă pe fundamentul argilos-marnos al zonei, fundament ce
apare la adâncimi variind intre 4,10 si 5,30 m de la suprafaţa actuala a terenului.
In perioada executării forajelor pe teren (iunie 1971) apa subterană s-a întâlnit la adâncimi
variind intre 1,40 si 2,30 m de la cota terenului natural.
Zone protejate
Proiectul propus nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată, de nivel local, național,
internațional sau de interes comunitar.
Amplasamentul nu este situat în imediata apropiere de habitate protejate (ci de terenuri cu utilizare
agricolă) astfel încât nu intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.
Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt:
Nr.
Crt.

Distanța
(km)

Denumirea Ariei naturale protejate

1

ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilidia

3,7

2

ROSCI0110 Măgura Băiței

7,1

3

ROSCI0054 Dealul Cetății Deva

6,6

4

ROSPA0132 Munții Metaliferi

5,0

5

Rezervația Naturală Calcarele Dealul Măgura

7,5

6

Rezervația Naturală Dealurile Colț și Zănoaga

6,4

7

Rezervația Naturală Dealul Boholt

4,1

Activitatea desfășurată pe amplasamentul analizat nu are impact asupra ariilor protejate
menţionate.
În eventualitatea unei urgenţe, procedurile şi măsurile de restricţie descrise în solicitarea de autorizaţie
integrată de mediu converg spre prevenirea oricărui impact negativ de mediu.

13.1.1.

Identificarea receptorilor importanti si sensibili

Tabel 44: Identificare receptori

Harta de
referinta
pentru
receptor

Tip de receptor care poate fi
afectat de emisiile din
instalație

Lista evacuarilor din
instalatie care pot
avea un efect
asupra receptorului
si
parcursul lor.
(Aceasta poate
include
atat efectele
negative, cat si pe
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Localizarea informatiei
de suport privind
impactul evacuarilor (de
ex. rezultatele evaluarii
BAT, rezultatele
modelarii detaliate,
contributia altor surse –
anexate acestei solicitari)
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cele pozitive)
Instalația este amplasată la
distanta de cca 200 m faţă
de zona rezidențială a
localității Chișcădaga.

-

-

Având în vedere natura şi caracterul surselor de poluanţi ce rezultă din activitatea desfăşurată se
consideră că impactul generat nu va afecta calitatea factorilor de mediu la nivelul receptorilor
protejaţi.

13.2. Identificarea efectelor asupra mediului
Impactul asupra calitatii aerului
Impactul asupra calitatii aerului este cel mai important impact care poate apare în cazul fermelor
de reproducţie şi creştere a porcilor şi se datorează în special emisiei de amoniac şi mirosurilor
neplăcute.

Impactul asupra calitatii aerului
Surse de poluare atmosferica de pe amplasament nu genereaza un impact semnificativ
asupra calitatii aerului.
Impactul asupra solului si calitatii apelor subterane
Nu este cazul.
Impactul asupra calitatii apelor de suprafata
Conform celor prezentate în secţiunea 5.3, nu se produce nici o descărcare directă în
apele de suprafaţă.
Impactul generat de zgomote si vibratii
Datorită măsurilor prevăzute (secţiunea 9), contribuţia la zgomotul ambiental este
neglijabilă.
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14.

COMPARARE CU CEINȚELE BAT

Procesele de referință aplicabile manipulării șlamurilor petroliere se regasesc în
Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in Industriile de
tratare a deȘeurilor, aprobat în august 2006 (BREF - WT). Împreună cu acest
document de referință (BREF) se consultă documente de referință orizontale privind:
 Emisii de la stocare;
 Principiile generale ale monitorizării.
Tabel 45: Comparare cu cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile din BREF-WT
Conformarea cu cerințele BAT
Cerința BAT

Mod de implementare în instalație

1. Implementarea şi aderarea la un Sistem de
Management de Mediu (SMM)

Cerință BAT parțial îndeplinită

2. Aplicarea următoarelor tehnici privind stocarea:

Cerință BAT îndeplinită
Amplasamentul unității de stocare temporară a
deșeurilor nu este situat în apropierea cursurilor
de apă sau în apropierea receptorilor sensibili
(habitate speciale).

a. localizarea spațiilor de stocare departe de
cursuri de apă și zone sensibile
b. să se asigure că infrastructura de scurgere a
zonei de depozitare poate prelua toate scurgerile
posibile contaminate şi deşeurile incompatibile nu
pot veni în contact unele cu altele prin scurgere
c. manipularea materialelor ce generează
mirosuri în recipienți corespunzători
d. asigurarea că toate conductele de legătură
între recipienți pot fi închise prin valve. Țevile de
preaplin trebuie descărcate în sistemul de
colectare al scurgerilor (ex: cuva de retenție)
e. existența programului de controlare regulată a
rezervoarelor și containerelor

SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL are
implementat ISO 14001, Sistem de management
de mediu, certificat nr. 669M/26.10.2015, care se
va extinde și la punctul de lucru Chișcădaga, în
termen de 6 luni calendaristice de la obținerea
Autorizației Integrate de Mediu

Operațiile de manipulare, încărcare/ descărcare a
mijloacelor de transport, precum și manipularea
în cadrul compartimentelor, se efectuează
conform cu:
- fișa tehnică de securitate care însoțește
produsul/ instrucțiunile de lucru specific
produsului;
- instrucțiuni de manipulare-depozitare-transport;
- instrucțiuni SSM;
- instrucțiuni PSI (SU);
- prevederile legale în vigoare.
Operațiunile de manipulare se execută
personal calificat, autorizat, utilizând utilajele

de

corespunzătoare, precum și metodele adecvate,
conform instrucțiunilor de lucru.
Manipularea se face numai în locurile special
amenajate pentru acest scop. Se asigură dotarea
personalului cu echipament de protecție necesar,
pentru a preîntâmpina orice pericol de
îmbolnăvire sau accidentare.
Depozitarea temporară a deșeurilor se face în
spații cu amenajările și dotările necesare evitării
riscurilor pentru om și mediu.
Depozitul este dotat cu materiale necesare
neutralizării.
Deșeurile periculoase se păstrează în ambalaje
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corespunzătoare,
substanței.

etichetate

cu

denumirea

Pentru stocarea deșeurilor lichide se utilizează
rezervoare din material rezistente, prevăzute cu
recipienți de rezervă pentru transvazare, sisteme
de colectare a scurgerilor accidentale -cuve de
reținere, platforme betonate, căi de acces.
Zilnic se efectuează controlul asupra stării
utilajelor, a echipamentelor din dotare, controlul
etanșeității recipientelor.
3. Prevenirea poluării solului:

Cerință BAT îndeplinită

menținerea suprafețelor zonelor operaționale,

Hală și platformaă betonată, cuvă de retenție,
sistem de colectare și bazine de rețenție a apelor
pluviale potențial poluate

inclusiv aplicarea unor măsuri de prevenire sau
de eliminare rapidă a scurgerilor sau deversărilor,
precum și asigurarea faptului că întreținerea
sistemelor de drenaj și alte structuri subterane
este realizată
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