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1 Autorul atestat al studiului de impact asupra mediului 
Studiul de impact asupra  mediului a fost realizat de KPMG Romania SRL, cu sediul în: 
DN1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 69 – 71, Bucureşti, cod poştal 013685.  

Persoana de contact – Geta Diaconu, tel. 0372 377 800, 0744 365 966, fax 0372 377 700.  

KPMG in Romania este înscrisă la Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru 
protecția mediului, la poziția 333, pentru elaborarea de: Rapoarte de mediu (RM), Rapoarte 
privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanțuri de mediu (BM), Rapoarte de amplasament 
(RA), Rapoarte de securitate (RS). O copie a certificatului de înregistrare este inclusă în 
Anexa 1. 

Geta Diaconu 
Director, Advisory 
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2 Informatii generale 
Prezentul Studiu de evaluare a impactului asupra mediului a fost întocmit ca urmare a 
proiectului de constructie a unei hale de productie, depozitare si spatii administrative, unde se 
va reloca activitatea prezenta a operatorului SC SAVINI DUE SRL, cu sediul în jud. Alba, mun. 
Sebeș, str. Augustin Bena, nr. 100A. Proiectul se incadreaza in prevederile Legii 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 
pct. 10 a) Proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.  

Structura si conținutul prezentului studiu de impact respectă cerințele Legii 292/2018, Anexa 
4 - Informatii solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluării impactului 
asupra mediului si Îndrumarul pentru elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului, 
emis de Agenția de Protecția Mediului Alba si înaintat societății cu adresa nr. 
8274/11.09.2020. S-a tinut cont de asemenea si de „motivele pe baza carora s-a stabilit 
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, specificate in „Decizia etapei de incadrare nr. 
6739/26.08.2020”, transmisa de Agentia pentru Protectia Mediului Alba, titularului proiectului. 

2.1 Titularul proiectului 

Titularul proiectului este SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL, cu sediul în jud. Alba, 
PETRESTI, str. Fagului, bl.5B, ap.14 

Mobil. 0724 095 747  
e-mail: office@sapirealestate.ro 
 
Persoane de contact: 
Anca FARCAȘIU, Administrator 
Tel.: +40 740 270 625   
E-mail: anca.farcasiu@savinidue.ro 
 
Codruța PLETER, Responsabil Mediu 
Tel.: +40 723 599 540 
E-mail: codruta.pleter@savinidue.ro 

2.2 Denumirea proiectului   

 “Construire hala productie, depozitare si spatii administrative, imprejmuire, amenajari 
exterioare anexe si bransament” 

mailto:anca.farcasiu@savinidue.ro
mailto:codruta.pleter@savinidue.ro
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3 Descrierea proiectului 

3.1 Amplasament 

Zona nord vestica a municipiului Sebeș (zona industrială, prevăzută prin PUZ/PUG), zona 
numita Câmpul Vintului pe DN Sebeș Vint. 

3.2 Caracteristicile proiectului 
Pe un teren cu folosință anterioara agricola, in suprafață de 50.601,49 m2 se va realiza o hala 
(parter) de producție industriala, cu o arie desfășurată de 25.275 m2.  
Hala va avea structură metalică, cu stalpi si ferme, anveloparea peretilor si acoperișului 
realizandu-se cu panouri sandwich.  
Hala va fi impartita in 2 compartimente distincte: 
— Compartimentul  1  in care se vor desfasura activitati de: 
 depozitare materie prima lemnoasa (placi de PAL, MDF, HDF si frize din lemn); 
 tamplarie in PAL, MDF, HDF si lemn;  

 
— Compartimentul  2  in care se vor desfasura activitati de finisaj: 
 slefuire semiautomata; 
 acoperirea suprafetelor lemnoase prin aplicarea de folii PVC;  
 acoperirea suprafetelor lemnoase prin aplicarea de grunduri, baituri, vopsele si lacuri; 

In ambele compartimente se vor desfasura de asemenea activitati suport: paletizare, transport 
intern, activitati de mentenanta. 
Hala va mai include spatiu vestiare femei si barbati cu  grup sanitar femei si barbati  (S= 
203,13 m2). 
Sistemul constructiv al halei se compune din: 
— stalpi si ferme metalice; 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— sarpanta din elemente metalice; 
— inchideri din panouri de tabla tip sandwich termoizolatoare pe parapeti beton armat; 
— inchideri cu tampalarie aluminiu cu geam termopan; 
— invelitoare panouri tabla tip sandwich termoizolatoare; 
In ceea ce priveste finisajele, acestea vor fi de calitate superioara, iar volumetria, proportiile 
si tratarea fatadelor vor urmari imbunatatirea confortului vizual oferit acum de zona. 
Finisajele interioare constau din: 
— pardoseli din beton finisate mecanic - pardoseala interioara hale; 
— panourile termoizolante din metal din tabla prevopsita, netede, impermeabile si 

necorodabile; 
— usi acoperite cu cu materiale rezistente, necorodabile si impermeabile. 
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Finisajele exterioare vor consta din: 
— inchideri laterale si compartimentari interioare in hala din panouri metalice termoizolante 

din tabla prevopsita, profilate, impermeabile, necorodabile; usile vor fi acoperite cu 
materiale rezistente, necorodabile si impermeabile; 

— parapet hala -beton aparent; 
— tamplarie aluminiu cu geamuri termopan; 
— acoperisul din panouri metalice termoizolate din tabla prevopsita, profilate, impermeabile, 

necorodabile; 
Pe amplasament, in exteriorul halei de productie, se vor realiza constructii si se vor amplasa 
instalatii de tipul:  
— depozit de lacuri si vopsele; 
— depozit de deseuri;  
— atelier mecanic; 
— sala compresoarelor;  
— centrala termica;  
— siloz de stocare rumegus; 
— tocator de lemn; 
— instalatii de filtrare cu saci de material textil si siloz de recuperare pulberi. 
Depozitul de lacuri si vopsele – va fi o constructie nivel parter, cu suprafata de 127,2 m2, 
impartit in 2 incaperi distincte, sistemul constructiv, constand in: 
— stalpi si ferme metalice; 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— sarpanta din elemente metalice; 
— inchideri din zidarie rezistenta la foc, rezistent la explozie; 
— usi din tampalarie aluminiu antiscanteie; 
— invelitoare panouri tabla tip sandwich termoizolatoare; 
— pardoseli din beton sclivisit si pardoseala antiscanteie; 
— fiecare incapere are la nivelul pardoselii un bazin de retenie betonat de 1 mc 
— usile vor fi din tamplarie de aliminiu antiscanteie; 
— acoperisul din panouri metalice termoizolate din tabla prevopsita, profilate, impermeabile, 

necorodabile. 
Depozitul de deseuri - va fi o constructie nivel parter, cu suprafata de 116,6 m2, al carui sistem 
constructiv se compune din: 

— stalpi si ferme metalice 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— sarpanta din elemente metalice; 
— inchidere pe 3 parti, din panouri metalice termoizolante din tabla prevopsita, profilate; 
— invelitoare panouri tabla tip sandwich termoizolatoare. 
Cladirea pentru Centrala Termica  – constructie nivel parter, cu suprafata de 267,88 m2, cu 
sistemul constructiv compus : 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— suprastructura din cadre de beton armat; 
— planseu din beton armat hidroizolat corespunzator; 
— inchideri din tamplarie metalica cu geamuri simple metalice. 
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Atelierul mecanic – va fi constructie nivel parter, cu suprafata de 33,48 m2, al carei sistem 
constructiv va consta in: 
— stalpi si ferme metalice; 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— sarpanta din elemente metalice; 
— inchideri: pe 2 parti- din panouri prefabricate din beton, iar pe celelalte 2 parti din panouri 

metalice termoizolante din tabla prevopsita, profilate; 
— usi din tampalarie aluminiu; 
— invelitoare panouri tabla tip sandwich termoizolatoare. 
Sala compresoarelor – cladire nivel parter, cu suprafata de 190 m2, cu sistemul constructiv 
compus din: 
— stalpi si ferme metalice; 
— fundatii izolate din beton sub stalpi si fundatii continue sub parapeti beton; 
— sarpanta din elemente metalice; 
— inchidere pe 3 parti – 1 parte din prefabricate din beton, iar pe celelalte 2 parti din panouri 

metalice termoizolante din tabla prevopsita, profilate; 
— invelitoare panouri tabla tip sandwich termoizolatoare. 
In etapa de constructie, planul de execuție va consta din urmatoarele faze: 
— trasare; 
— nivelare teren; 
— sapaturi pentru fundațiile isolate; 
— turnare beton de egalizare; 
— cofrare, armare, turnare beton de fundații; 
— compactarea generală a straturilor suport pentru placa din beton; 
— suprastructura metalică confecționată în atelier si montata la fața locului; 
— anveloparea clădirii cu panouri tip sandwich; 
— executare lucrari pentru prevenirea incendiilor: instalații de sprinklere cu camera pompelor 

si rezerva de apă, hidranți interiori și exteriori, trape pentru evacuarea fumului acționate 
automat, iluminat de siguranță și instalație detecție incendiu. 

Lucrarile de constructii se vor realiza pe un teren green field, cu folosinta anterioara agricola, 
astfel ca proiectul nu presupune lucrari de demolare.  

3.3 Caracteristici ale etapei de funcţionare a proiectului 

In amplasamentul si constructiile aferente prezentului proiect  se va desfasura activitatea de 
productie mobilier de baie, respectiv activitati de depozitare materii prime, tamplarie si finisaj 
a produselor din PAL, MDF, HDF si lemn, a operatorului SC SAVINI DUE SRL, care in prezent 
functioneaza pe amplasamentul  din jud. Alba, mun. Sebeș, str. Augustin Bena, nr. 100A.  

Capacitatea maxima de productie va fi 144000 m3/an. 

Programul de lucru va fi de 8 ore (intervalul 7.00- 15.00), respectiv 1 sch/zi. Astfel, activitatile 
de productie se vor desfasura în cadrul următoarelor sectoare: 
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A. Sector Aprovizionare- se desfasoara activitati de receptionare si depozitare materii 
prime in: 

1. Magazia de material lemnos: cherestea/ frize de lemn, placi de PAL, MDF, HDF; 

2.   Magazia de lacuri si vopsele: lacuri, grunduri, baituri, vopsele, diluanti. 

B. Sector Mașini - se desfășoară activitatea de tâmplărie care are loc în cadrul a 3 linii 
de producție: 

1. Linia de prelucrare elemente masive din cherestea, ce implică etapele: 

— retezare; 
— îndreptare față plus cant; 
— spintecare pe diverse dimensiuni; 
— frezare 4 fețe; 
— retezare la cota nominală;  
— montaj în alb diverse subansambluri; 
— găurire; 
— decupare, frezare contur. 

2. Linia de prelucrare panouri stratificate HDF  si PAL, MDF, unde se realizează 
următoarele operații:  

— croire, retezare; 
— formalizare la cota nominală: 
— aplicare furnir pe cant: 
— găurire, frezare locașuri: 
— decupare, frezare contur. 

3. Linia capace toaletă, implicând următoarele operații tehnologice: 

— Croire; 
— decupare pe CNC. 

C. Sector Finisaj-Vopsitorie, unde activitatea se desfășoară în cadrul a  6 linii de 
producție astfel:  

1. Linia de șlefuire în alb, unde au loc operațiile:   
— calibrare patru fețe;  
— șlefuire canturi; 
— șlefuire și retuș manual.  

 
2. Linia de finisare si vopsire DKP, ce implică operațiile: 
 

— grunduire;  
— finisare prin slefuire; 
— lacuire/patinare ; 
— uscare 
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3.Linia de finisare si vopsire NOCE, ce implica operatiile: 
— băițuire; 
— șlefuire manuala în straturi; 
— aplicare lac; 
— uscare 

 
4. Linia vopsire și uscare în ultraviolete (UV), unde au loc operațiile: 

— calibrare pe fețe; 
— aplicare grund; 
— șlefuire după grunduire;  
— vopsire prin turnare; 
— uscare UV-tunel cca. 30 m. 

 
5. Linia (finisare) capace WC, cu urmatoarele operatii:  

— grunduire canturi; 
— șlefuire cant si fete;  
— vopsire alb si color;  
— uscare. 

 
6. Linia de de infoliere PVC, cu urmatoarele operatii: 

— aplicarea pe suprafata de infoliat, prin pulverizare in camera inchisa, a unui 
strat de adeziv pe baza de apa; 

— aplicare folie peste repere si presare prin vacuumizare; 
— descarcare repere infoliate; 

Schema flux a procesului tehnologic, instalatiile de depoluare si schema flux a gestionarii 
deseurilor este prezentata in Anexa 2 

Echipamente și dotări  
Pentru realizarea operațiunilor din cadrul activitatilor de tamplarie si finisaj a produselor 
(mobilier de baie și capace pentru toaletă) din PAL, MDF, HDF si lemn,  se vor folosi 
următoarele echipamente și utilaje: 
 

Echipament/utilaj Cantitate 
Mașină croi panouri stratificate de plop, PAL si MDF  2 
Masina automata de formatizat (CNC) 2 
CNC 5 axe pentru materiale curbate 1 
Fierăstrău circular 2 
Mașină de frezat lemn 5 
Mașină de aplicat furnir 2 
Mașină de găurit multiplu 6 
Masina de fasonare si aplicare bordura 6 
Mașină de șlefuit 6 
Mașină de rindeluit plan (abrict) 1 
Mașină de rindeluit la grosime 1 



 

 

SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL 
Studiu de impact asupra mediului pentru proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament” 

Octombrie 2020 

 

10 
© 2020 KPMG Advisory SRL. All rights reserved. 
Document classification: KPMG Confidential 

Echipament/utilaj Cantitate 
Circular de spintecat 1 
Mașină de rindeluit 4 fete 2 
Circular pendulă 5 
Fierăstrău panglică 1 
Mașină de frezat cu ax vertical 1 
Mașină normală de găurit 2 
Mașină de retezat borduri 1 
Mașină de calibrat 1 
Mașină de șlefuit pe cant 1 
Mașină de șlefuit cu bandă orizontală 1 
Masina de aplicat adeziv  1 
Presa de laminare  2 
Cabină de aplicat grund  cu perdea de apă si tunele de uscare 2 
Cabine de vopsit in camp electrostatic  2 
Cabină de aplicat grund/ vopsea/lac, cu filtrare uscata  3 
Linie de vopsit automată, cu uscare in UV 1 
Masina de aplicat folie PVC, cu vacuum  2 
Instalatie de transport cu lant 2 
Compresor 5 
Masă șlefuit 7 
Aspirator industrial 1 
Banc lucru 7 
Bormasini cu acumulatori 5 
Capsatoare pneumatice 5 
Pistoale de suflat pneumatice 30 
Mașină înfoliat paleți 1 
Pistol de pulverizat manual  10 
Robot de pulverizare  2 
Pistol cepuit + accesorii 2 
Cărucior manual uscare 20 
Cărucior manual transport 10 
Electrostivuitor 2 
Motostivuitoare 2 
Transpalet manual 10 
Transpalet electric 3 
Echipamente de exhaustare cu hote de aspirație, conducte de 
vehiculare si instalatii de filtrare cu saci din material textil.   7 

Statie incarcare acumulatori 3 
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Echipament/utilaj Cantitate 
Tocator de lemn 1 
Siloz de recuperare rumegus 1 
Instalatie de recuperare diluant din deseurile de vopsea 1 
Autovehicule transport marfa 3 

 
În plus, se va monta o centrală termică (VALMAGGI 2000) pe tocătură de lemn și rumeguș cu 
P = 2.325 kW, ce va asigura energia termică pe amplasament. 
Centrala consta dintr-un boiler si schimbatoare de caldura, apa calda rezultata, utilizandu-se 
pentru: 

- Uscatoarele cabinelor de vopsire; 
- Incalzirea halei de productie. 

Boilerul propriu zis, consta dintr-o ampla camera de combustie, care este in totalitate racita 
cu apa. Camera de combustie este captusita cu materiale refractare de calitate, permitand 
atingerea unei temperature ridicate de ardere (10000 – 12000C), ceea ce reprezinta un 
element esential ce asigura reducerea emisiilor poluante si a particulelor de combustibil 
nearse. 
Boilerul este dotat cu arzator tip AUTOFOCUS, inchis in carcasa captusita cu material 
refractor cu continut ridicat de alumina, garantand o ardere cu randament ridicat, a materialului 
solid. Parametrii emisiilor pot fi controlati automat, printr-un panou electronic care analizeaza 
procesul de ardere si il modifica in functie de valorile prestabilite, pastrandu-l in cadrul 
intervalului permis.   Centrala este prezentata in figura de mai jos. 
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DATELE TEHNICE ALE CENTRALEI 
Putere nominala 2000kW 
Consum combustibil 600kg/h 
Continut de apa 5000l 
Presiunea de lucru 2 bari 
Volum camera de lucru 7,2mc 

Evacuarea gazelor de ardere rezultate din procesul de combustie a materialului lemnos, in 
centrala termica a unității, se va face prin intermediul unui cos de dispersie a poluanților cu 
înălțimea H= 19 m, diametrul de 500 mm si un debit de Q=15000 mc/h. Centrala va fi 
prevăzută cu un  multiciclon pentru reținerea pulberilor din gazele de ardere, înainte ca 
acestea sa fie descărcate in atmosfera. 
De asemenea, pe amplasament va fi instalat 1 siloz de recuperare a rumegușului din 
instalațiile de exhaustare, dotat cu 1 instalație de filtrare cu saci (332 saci cu un volum de 340 
m3). 
Deoarece din prelucrarea lemnului (ex. decupări, etc.) rezultă deșeuri din lemn de anumite 
dimensiuni, a fost achiziționat 1 tocător de deșeuri din lemn, inclusiv deșeuri din ambalaje de 
lemn (paleți după ce sunt dezmembrați), ce asigură dimensiunea optimă a materialului lemnos 
astfel încât să poată fi utilizat în centrala termica de pe amplasament, cu recuperare de 
energie termică. 

Atat silozul cu instalatiile aferente cat si tocatorul vor fi relocate de pe amplasamentul actual 
al Savini Due, pe amplasamentul prezentului proiect, fiind necesare procesului de productie. 

Informatii privind productia prognozata si necesarul de resurse energetice sunt prezentate in 
tabelul 1 de mai jos. 

 

Pentru producția de mobila pentru baie, materia prima de baza este constituita de materialul 
lemnos, materiile prime secundare constand in produse de finisare, diluanți, lacuri si vopsele.  

Anexa 3 prezinta informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele 
chimice utilizate in productia prognozata prin proiect (inclusiv fraze de risc, mod de stocare si 
capacitate maxima de depozitare).  

Conform fiselor de securitate, societatea nu utilizeaza in procesul de productie, solventi 
organici din clasa cancerigene, mutagene si de periclitare a reproducerii (CMR), sau 
compusi organici volatili halogenati. 

 

Tabel 1 Informatii privind productia prognozata prin proiect si necesarul de resurselor energetice

Denumirea
Cantitate anuala 
prognozata (m3)

Denumire Cantitate 
anuala Furnizor

Energie electrica (MWh) 5000 Electrica Furnizare SA
Material lemnos (resturi) (t) 900 Savini Due/Agenti economici

Motorina (t) 12 Statii distributie combustibil 
lichid

Mobilier baie 144000

Nota: Datele reprezintă volumul produselor după ambalare si paletizare, pregătite pentru livrare 

Productia Resurse folosite in scopul asigurarii productiei
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De asemenea, nici un produs/solvent cu continut de COV, utilizat de societate nu are 
fraza de risc R59 specifica produsilor ce pot afecta gradul de epuizare a stratului de 
ozon din stratosfera.  

In acelasi timp, tinand cont de informatiile din fisele de securitate ale tuturor solventilor cu 
continut de COV, s-au estimat cantitatile anuale ale substantelor precursoare ale ozonului, 
identificate (toluen si etil benzene – Anexa 9 – Legea 104/2011) in continutul acestor solventi. 
Situatia este prezentata in Anexa 4, in care se pot identifica date cu privire la continutul de 
toluen si etil benzene al diversilor solventi. Se constata ca societatea utilizeaza si solventi ce 
nu contin acesti precursori sau altii asa cum sunt specificati in Legea 104/2011.  

Cum fisele de securitate prezinta o valoare min. si una max. a concentratiilor de precursori, 
putem considera o medie si astfel se obtine o cantitate anuala de toluen si etil benzene de  
9264,69kg, in situatia in care societatea va functiona la capacitate maxima prognozata, 
situatie care nu este de asteptat. 

Conform planului de gestionare a solventilor in caz de capacitate maxima de productie (Anexa 
5), cantitatea solventilor organici sau cantitatea lor în preparatele achizitionate, care 
se utilizează în instalatie intr-un an, I1 =  150603,32 kg COV. Astfel, valoare medie INPUT 
precursori (toluene si etil benzene) de   9264,69 kg reprezinta  6,15% din totalul anual 
prognozat al emisiilor de COV.   

Chiar daca procentul emisiilor de precursori ai ozonului din emisiile totale de COV, nu este 
semnificativ, societatea este preocupata de acest aspect si a inceput inca de anul trecut 
excluderea   solventilor cu continut  ridicat de toluene sau etil benzene, dar si inlocuirea cu 
altii ce au continut mai redus al acestor precursori ai ozonului.  

Tabelul nr. 2  se observa inlocuirea solventilor cu altii ce contin cantitati mai mici de precursori 
ai ozonului, iar Tabelul nr. 3 prezinta lista produselor/solventilor cu continut de toluen/etil 
benzene pe care societatea nu-i mai utilizeaza incepand din cursul acestui an. 

 

PRODUSE INLOCUITE  toluen etil benzen PRODUSE INLOCUITOARE toluen etil benzen

% % % %
DPU 809 S01 25-48 0 LZC 70 0 0

FPP630S02 3-5,0 2-2,5 H 03783 1-2,49 1-2,49

FPP630S05 3-5,0 2-2,5 F 03907 1-2,49 1-2,49

FPP630S04 3-5,0 2-2,5 F 03908 1-2,49 1-2,49

FPP630M33 5-7,0 0,5-1 H 03784 1-2,49 1-2,49

FPP630M34 5-7,0 0,5-1 G 03884 1-2,49 1-2,49

FP 276 12,5-20 5-7,0 LBA 521 3-4,99 5-9,99

FL2929S07 0 0,05-0,06 PUG 4A 0 0

Tabel 2
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PCV 2007 5-7,0
TV 62 30-49,9
LOB 828 30-49,9
LTC 9976 30-49,9
OPU 277 12,5-20 3-5,0
TZ 9577 5-9,99
PCV2030S01 0,5-1
OPU 381 12,5-20 3-5,0
AP 2 25-48 0,5-1
CTN52S02 3,0-5
LNB99 12,5-15
CTH3  7-9,3
CTH40S04 9,9-12,5 0,2-0,25
CT283 25-48
LNB9066  1-2,49
DPU809T 25-48
FPP630M35 5-7,0 0,5-1
FPP630M36 5-7,0 0,5-1
FPP630S03.25 3-5,0 2-2,5
OPP830NI.25  3-5,0
CWAT64 0,1-0,5 2,5-4,9
CWAT71 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT02 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT15 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT05 2,5-4,99
CWAT73 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT74 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT36 2,5-4,99
CWAT26 2,5-4,99
CWAT24 2,5-4,99
CWAT23 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT70 2,5-4,99
CWAT04 1-2,49
CWAT72 2,5-4,99
CWAT20 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT19 0,1-0,5 2,5-4,99
CWAT10 2,5-4,99
LHR6190 2,5-4,99
CWAT35 2,5-4,99

Tabel 3

PRODUSE SCOASE 
DIN UZ

Continut toluen 
(%)

Continut etil 
benzen (%)
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In timpul funcționării, alimentarea cu apa se va realiza in prima faza din cele două puțuri 
forate existente P1 si P2, executate pe amplasamentul învecinat al SC SAPI REAL ETATE 
SRL, prin intermediul  a doua  pompe submersibile si a unei stații de hidrofor, care vor asigura 
debitul si presiunea necesara pentru obiectiv. Odată cu extinderea rețelei de apa existente la 
cca 350 m de investiție, aceasta se va  racorda la rețeaua centralizata. 

3.4 Estimare impact asupra mediului 

3.4.1 Tipuri si cantitati de deseuri rezultate 

In etapa de constructie 

In perioada de constructie vor rezulta deseuri tipice pentru organizarea si functionarea 
santierului si acestea vor fi depozitate pe sorturi (tipuri) in containere/recipienti si vor fi predate 
periodic, agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare). 
Depozitarea deseurilor se va face in locuri special amenajate, pentru evitarea poluarii solului. 

Principalele tipuri de deseuri ce vor fi generate sunt: 

— deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se 
vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat; 

— betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, 
cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere 
de diverse capacităţi şi vor fi transportate de către operatorul economic autorizat;  

— materialele izolante/hidroizolante  se vor preda operatorului specializat autorizat; 
— deşeurile periculoase se vor preda societatii specializate in colectarea acestor tipuri de 

deşeuri  

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri rezultate din activitatile de constructie a proiectului 
sunt prezentate in tabelul 4. 

Tabelul 4 
Cod 

deşeu 
Denumire Cantitati 

estimate 
(kg) 

Mod ambalare/colectare 

15 01 01 Ambalaje de hartie si carton 30 000 Container plastic  

15 01 10* Ambalaje contaminate  
1 000 Saci plastic de mare 

densitate/ recipiente mari 
etichetate 

17 02 02 Sticlă 1 000 Container metalic 
17 02 03 Materiale plastice 10 000 Container plastic 

17 02 04* 

Sticlă, materiale plastice sau 
lemn cu conţinut de sau 
contaminate cu substanţe 
periculoase 

1 000 Recipiente mari etichetate 

17 04 07  Amestecuri metalice 5 000 Recipient metalic/ 
container metalic 
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17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu 
substanţe periculoase 

500 Recipiente mari etichetate  

17 05 03* Pământ şi pietre cu conţinut de 
substanţe periculoase 

1 000 Saci plastic de mare 
densitate/ recipiente mari 
etichetate 

17 06 03* Alte materiale izolante constând 
din sau cu conţinut de substanţe 
periculoase 

1 000 Saci de plastic de mare 
densitate 

17 06 04  Materiale izolante, altele decât 
cele specificate la 17 06 01 şi 17 
06 03 

10 000 Container metalic 

17 08 02 

Materiale de construcţii pe bază 
de ghips, altele decât cele 
menţionate la 170801 
 

1 000 Container metalic 

17 09 03* Alte deşeuri de la construcţii şi 
demolări (inclusiv amestecuri de 
deşeuri) cu conţinut de substanţe 
periculoase 

2 000 Recipiente mari etichetate 

17 09 04  Amestecuri de deşeuri de la 
construcţii şi demolări, altele 
decât cele specificate la 17 09 01, 
17 09 02 şi 17 09 03 

5 000 Container metalic 

20 03 01 Deseuri menajere 2 000 Container de plastic 
 
- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) 

In etapa de operare/functionare activitate industriala 

Savini Due, a carei activitate se va desfasura pe amplasamentul proiectului analizat, are 
implementat un sistem de gestiune și evidență a deșeurilor în conformitate cu cerințele legale 
în vigoare (Legea 211/2011 cu modificările ulterioare, HG 856/2002).  

Operatorul are implementat de asemenea, un sistem de colectare separată a deșeurilor 
menajere și deșeurilor rezultate din procesul de producție. Astfel, pe amplasamentul 
prezentului proiect se vor utiliza containere de tip euro, amplasate optim față de punctele de 
generare, ce au un volum corespunzător cantităților generate în perioada de timp dintre două 
ridicări.  

Tipurile de deșeuri generate in prezent si care vor fi generate si dupa implementarea 
proiectului, de activitatea Savini Due si modul de stocare temporara si valorificare/eliminare 
al acestora, este prezentat in Tabelul 5. 
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Tabelul 5 

Nr. 
crt.  Tip deșeu 

Cod 
deșeu cf. 
HG 
856/2002 

Valorificare/Eliminare 
Mod stocare 
provizorie 

Mod 
valorificare/ 
eliminare  

 Colector  

Deșeuri nepericuloase 

1 
Deșeu rumeguș,  
talaș, așchii de 
scândură 

03 01 05 Valorificare  
Centrală Termică 

proprie și SC 
Kronospan SA 

Siloz  

2 Deșeu PAL si MDF 03 01 05 Valorificare  SC Kronospan SA Containere 

3 Cenușa, zgura si praf 
de cazan   10 01 01 Eliminare  SC Green Days SRL Container special 

4 Deșeu de ambalaje 
hârtie si carton 15 01 01 Reciclare SC Cart Met Plast SRL Container 

5 Deșeu de ambalaje  
materiale plastice 15 01 02 Reciclare SC Cart Met Plast SRL Container 

6 Deșeu de ambalaje 
lemn (paleți, lăzi) 15 01 03 Reciclare SC Kronospan SA   Container 

7 

Deșeuri industriale 
asimilate deșeurilor 
municipale 
amestecate 

20 03 01 

Parțial 
valorificate/ 

eliminare prin 
depozitare 

finală 

SC Green Days SRL Container  

8 
Deșeu de 
echipamente electrice 
si electronice (DEEE) 

20 01 36 Valorificare  Recolamp Cutii  

9 Deșeuri   metalice   
19 12 02 Reciclare SC Iezerul Mic SRL Lazi  

10 Deșeu de ambalaje 
metalice 15 01 04 Reciclare SC JIFA SRL  Spațiu special 

amenajat 
11 Deșeuri menajere 20 03 01 Eliminare SC Green Days Container 

12 Nămoluri din fose 
septice 20 03 04 Eliminare SC APA CTTA Bazine  

13 Deșeuri mase plastice 
(folie PVC) 

 
07 03 13 Reciclare   

SC ALL4PLAST SRL Spatiu amenajat  

14 Sticlă  
19 12 05 Reciclare  SC Eurobonus Oil SRL Lazi 

Deșeuri periculoase 

1 

Deșeu de  vopsele și 
lacuri cu conținut de 
solvenți organici sau 
alte substanțe 
periculoase  

08 01 11* Eliminare 
finala SC Jifa SRL 

Recipienți metalici, 
plastic / 

spațiu special 
amenajat 

2 Absorbanți, materiale 
filtrante  15 02 02* Eliminare 

finala SC Jifa SRL saci plastic / spațiu 
special amenajat 

3 
Deșeu de ambalaje 
contaminate din 
metal, plastic 

15 01 10* Reciclare/ 
valorificare  SC Jifa SRL Spațiu special 

amenajat 

4 Tuburi fluorescente 20 01 21* Reciclare Recolamp Cutie speciala/Spațiu 
amenajat 

5 
Uleiuri minerale 
clorurate de motor, de 
transmisie, de ungere  

13 02 04* Valorificare SC Jifa SRL Recipienți speciali/ 
spațiu amenajat 

6 
Suspensii apoase cu 
conținut de vopsele, 
lacuri și solvenți 

08 01 19* Eliminare SC Jifa SRL Recipienți speciali/ 
spațiu amenajat 
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organici sau alte 
substanțe periculoase  

7 Deșeu de tonere 08 03 17* Valorificare/ 
eliminare SC Jifa SRL Container 

In Tabelul 6 este prezentată prognoza cantităților de deșeuri generata in etapa de functionare 
a proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. Denumire deșeu

Cod deșeu 
cf. HG 
856/2002

Cantitate anuala 
prognozata prin 
implementarea 
proiectului (tone)

Deseuri nepericuloase
1 Deșeu rumeguș, praf lemn 03 01 05 3000
2 Deșeu PAL si MDF 03 01 05 2850
3 Cenușa de la CT(1) 10 01 01 36
4 Deșeuri ambalaje hârtie si carton 15 01 01 75
5 Deșeuri ambalaje folie 15 01 02 14
6 Deșeuri ambalaje lemn (paleti) 15 01 03 400

7
Deșeuri industriale asimilate 
deșeurilor municipale amestecate(1) 20 03 01 950

8 Deșeuri de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) 20 01 36 0,05

9 Deșeuri metalice 16 01 17 6,50
10 Deșeuri ambalaje metalice 15 01 04 1,00
11 Deșeuri menajere(1) 20 03 01 160
12 Namoluri din fose septice(1) 20 03 04 336
13 Deseuri mase plastice 16 01 19 0,28
14 Sticla 16 01 20 8,00
Deseuri periculoase
1 Deșeu de vopsea si grund 08 01 11* 175
2 Filtre uzate 15 02 02* 35,6
3 Deșeuri de ambalaje tabla, plastic 15 01 10* 34,0
4 Tuburi fluorescente 20 01 21* 0,01
5 Ulei uzat 13 02 04* 0,01
6 Soluții apoase 08 01 19* 1,50
7 Deșeuri tonere 08 03 17* 0,040

Tabel 6

(1) unitatea de masura este m3
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Ținând cont ca majoritatea deșeurilor ce vor fi generate vor fi, ca si in prezent, 
valorificate/reciclate prin aceleași firme de specialitate utilizate in prezent, sau valorificate 
energetic de către companie, proiectul nu crează impact semnificativ in ceea ce privește 
cantitățile de deșeuri generate.  

Prin aplicarea procedurii de gestionarea deșeurilor, dar si prin implementarea unor masuri 
organizatorice sau de alta natura (ex. reducere a diverselor consumuri, ambalaje, etc.) 
compania va depune toate eforturile pentru reducerea cantității de deșeuri generate. 
Depozitarea temporara a deșeurilor pe amplasament se va face in locuri special amenajate, 
pe platforma betonata si in recipiente diferite ce vor fi etichetate conform legislației in vigoare. 

3.4.2 Impactul asupra apei 

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica 

Alimentarea cu apa necesara obiectivului atat in faza de constructie cat si in etapa de 
functionare, pentru uz menajer si tehnologic, se va face din cele 2 foraje amplasate pe terenul 
societatii SAPI. 

Impactul cantitativ asupra apei este nesemnificativ, consumul de apa fiind preponderent 
pentru scop menajer (aprox. 2000 m3/an). Apa utilizata in procesul tehnologic este numai 
pentru cabinele de vopsire cu perdea de apa si la uscătoare, iar gradul de recirculare al 
acesteia este de 95%.  

Conform Avizului de Gospodarirea Apelor nr. 115/06.10.2020, apa extrasa din cele 2 foraje 
va fi inmagazinata in 2 rezervoare supraterane (volum 450 m3 si 340 m3), necesarul de apa 
fiind: 

Qzi min =  0,1 m3/zi; 

Qzi med = 3,32 m3/zi; 

Qzi max =  4,20 m3/zi. 

Apa potabila va fi asigurata prin intermediul furnizorilor de servicii de aprovizionare cu apa in 
sistem watercooler la volumul dictat de necesitate. 

Apa uzata 

In cadrul proiectului, in etapa de functionare utilizarea apei în procesul de producție, va fi 
numai în circuit închis, la cabinele de vopsire prin pulverizare, cu perdea de apă. Cantitățile 
limitate de apa uzată rezultată din procesele de spălare/curățare a rigolelor cabinelor cu 
perdea de apă vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil de volum 12 m3, unde vor fi tratate cu 
substante ce faciliteaza precipitarea deseurilor de vopsea si coagularea lor la suprafață. 
Deseurile colectate vor fi predate către SC JIFA SRL specializată în colectarea de deșeuri 
contaminate, în baza contractului 344/V/R/2018, iar apele epurate vor fi recirculate in proporție 
de 95%. 
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Apele uzate menajere rezultate de la vestiare și de la secția de producție vor fi preluate de 
reteaua de canalizare interna si colectate in 4 bazine betonate vidanjabile de V=5 m3 fiecare, 
urmand sa fie transferate prin contract cu compania de compania de gospodarirea apelor 
locala, in canalizarea oraseneasca.  
Volumele de apa uzata generata sunt: 

Qzi med =  3,20 m3/zi; 

Qzi max = 4,00 m3/zi; 

Apele pluviale, potential impurificate cu produse petroliere, de pe platformele betonate ale 
amplasamentului, vor fi colectate, trecute printr-un separator de produse petroliere, apoi 
evacuate intr-un bazin tampon (50x7,5x4 m; V= 1500 m3). Supraplinul bazinului tampon va fi 
dirijat printr-o rigola, in rigola de ape pluviale a drumului de acces. 
Reziduurile si namolul din separatorul de produse petroliere vor fi preluate de o firma 
specializata in acest sens, pe baza de contract.  
Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisurile constructiilor, vor fi preluate 
prin intermediul scocurilor/jgheaburilor si burlanelor si dirijate spre bazinul tampon.  
Apa uzata la iesirea din separatorul de produse petroliere va avea o concentratie de produs 
perolier mai mica de 5 mg/l. 
Savini Due, societate a carei activitate se va desfășura pe amplasamentul prezentului proiect, 
nu monitorizează calitatea apelor uzate menajere colectate in bazinele vidanjabile, pe care 
ulterior le transmite in sistemul de canalizare orășenesc, dar in 2019 a analizat indicatorii de 
calitate specificati in Norma NTPA 002 (conditii privind calitatea apelor uzate deversate in 
canalizarea oraseneasca), rezultatele demonstrand conformarea cu norma specificata.  

Având in vedere ca apa vidanjată se va descarca ulterior in canalizarea orășenească 
menajera, ce urmează a fi epurata in stația de epurare orășenească, nu se pune problema 
unui impact semnificativ a acestor ape uzate menajere asupra mediului.  

Prin respectarea masurilor prezentate mai sus, nu se impun alte masuri adiționale pentru 
diminuarea impactului asupra calitatii apei, aceasta practic nefiind afectata de implementarea 
proiectului. 

3.4.3 Emisii in atmosfera 

In etapa de constructie 

Emisiile in atmosfera in perioada de constructie, vor fi cele specifice activitatii de santier, 
constand cu preponderenta in pulberi si gaze rezultate de la echipamentele utilizate.  

Poluarea aerului nu va fi semnificativa in acest caz, impactul asupra calitatii atmosferei fiind 
de scurta durata, iar cu masuri administrative (de ex. stropiri regulate cu apa, sau instalarea 
de plase de protectie), acesta se va diminua. 
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In etapa de operare/functionare activitate industriala 

Emisiile ce vor rezulta din procesul de productie mobilier de baie vor consta din:  pulberi de 
lemn, pulberi de grund, CO, NOx, SOx si COV. 

Pentru  activitatile ce se preconizeaza a fi desfasurate  pe amplasament,  evacuarea emisiilor 
rezultate din procesul tehnologic de prelucrare a lemnului din halele de producție, se va face 
prin intermediul instalațiilor de exhaustare prevăzute cu  echipamente pentru reținerea 
poluanților, evacuarea  emisiilor reziduale făcând-se prin coșuri de dispersie de diferite 
dimensiuni, asa cum este prezentat in Tabelul 7 

 
Tabel 7 

Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 
depoluare 

Instalații 
de 

dispersie 
Centrala 
termica  

Pulberi 
lemn 
CO,NOX, 
Sox 

Instalatie de filtrare-multiciclon si filtru 
retinere pulberi 

Coş 
 

Siloz 
recuperare si 
stocare 
rumegus 

Pulberi 
lemn 

Instalatie de filtrare-multiciclon si filtru 
retinere pulberi 

Coş 

Masini de 
slefuit cu 
banda 
abraziva 
atasate Liniei 
de vopsire 
UV 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
gaurit 
multiplu 

Pulberi 
lemn  

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
slefuit cu 
banda 
abraziva si 
mese de 
slefuit cu 
discuri 
abrazive 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masina cu 
banda 
abraziva, 
pentru  

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 
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Tabel 7 
Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 

depoluare 
Instalații 

de 
dispersie 

slefuit 
capace 
Mese de 
slefuit 
capace, cu 
banda 
abraziva 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

CNC-uri de 
frezat si 
decupat 
repere  

Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
prelucrare  
cherestea  

 
Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
prelucrare 
panouri 
stratificate 

 
Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

2 cabine de 
grunduit si 
tunele de 
uscare  

COV - sistem de filtrare cu perdea de apa;  
- 2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich pentru fiecare cabina si 
fiecare tunel 

1 Cos 

2 cabine de 
vopsit in 
camp 
electrostatic,  
tip 
SUPERFICI-
ELMAG 

 
COV 

- sistem de filtrare cu perdea de apa; 
-2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich  

2 Cosuri 

Cabina de 
baituit si 
lacuit 
DAPHNE 
6MT (AP) 

 
COV - sistem de filtrare cu filtre de carton 

plisat si filtru textil; 

-2 baterii de filtre tip fagure cu 
montura tip sandwich  

1 Cos 

2 cabine de 
grunduit, 
lacuit, patinat 
DAPHNE 
INCHISA  

 
COV - sistem de filtrare cu filtre de carton 

plisat si filtru textil; 

-2 baterii de filtre tip fagure cu 
montura tip sandwich  

2 Cosuri 

Linie de 
finisare cu 
uscare  UV  

COV -  6 sisteme de aspiratie cu cate  2 baterii 
de filtre tip fagure cu montura tip 
sandwich fiecare 

6 Cosuri 
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Tabel 7 
Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 

depoluare 
Instalații 

de 
dispersie 

Uscator 
capace 
vopsite in 
camp 
electrostatic   

COV - 2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich 

1 Cos  
 

Tinand cont ca instalatiile utilizate in prezent vor fi utilizate si in cadrul proiectului, pe baza 
masuratorilor actuale, s-au prognozat emisiile rezultate din functionarea acestora, pentru 
fiecare cos de dispersie ce va fi alocat acestor instalatii.  
Tabelul 8 prezinta tipul si concentratia de emisii prognozate, ce se observa ca nu depasesc 
valorile admisibile. 

 

Cu o putere instalata de 2MW, centrala termica ce urmeaza a fi montata pe amplasamentul 
proiectului, intra sub incidenta legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor  

Denumire sursa Cod 
sursa

Coordonate                  Stereo 70 
(y/x) Poluant

Conc in 
emisie  
(mg/mc)

Conc in 
emisie  
(mg/Nmc)

Val max adm 
la emisie 
(mg/Nmc)

Cos dipersie cabine de grunduit capace 
si tunele de uscare cos 1 Y:497229,421   X: 385557,591 COT 170

cos dipersie cabina de vopsit in camp 
electrostatic cos 2 Y:497243,238   X: 385549,647 COT 234

cos dipersie cabina de vopsit in camp 
electrostatic 

cos 3 Y:497248,0271   X: 385554,795 COT 234

cos dispersie uscator capace cos 29 Y:497252,461   X: 385551,605 COT 344
cos dispersie CNC capace Ex 5 Y:497257,139   X: 3855257,699 pulberi 31.5 50
cos dispersie slefuit capace Ex 3 Y:497273,2361   X: 385548,952 pulberi 28.9 50
cos dispersie slefuit cu benzi si discuri 
abrazive Ex 4 Y:497285,8541   X: 385576,307 pulberi 29.8 50

cos dispersie cabina de baituit si lacuit cos 5 Y:497278,019   X: 385594,445 COT 180
cos dispersie cabina de vopsit DAPHNE cos 8 Y:497268,646   X: 385601,088 COT 129
cos dispersie cabina de vopsit DAPHNE cos 9 Y:497271,764   X: 385606,386 COT 129
cos dispersie masini de gaurit cos 32 Y:497306,577   X: 385606,213 pulberi 28.8 50

cos dispersie masini de prelucrat panouri cos 31 Y:497336,3151   X: 385586,655 pulberi 31.3 50

cos dispersie masini de prelucrat 
elemente masive cos 30 Y:497375,644     X: 385564,127 pulberi 32.3 50

pulberi 70.6 100
CO 55.9 250
NOx 129 500
SOx 24.3 2000
COT 34.2 50

siloz rumegus + tocatura lemn cos 22 Y:497248,277   X: 385681,006 pulberi 25.3 50
cos dispersie UV cos 17 Y:497200,374   X: 385622,467 COT 18.4
cos dispersie UV cos 16 Y:497198,414   X: 385618,451 COT 326
cos dispersie UV cos 15 Y:497193,107   X: 385609,235 COT 780
cos dispersie UV cos 14 Y:497188,698   X: 385601,902 COT 233
cos dispersie UV cos 13 Y:497183,767   X: 385592,946 COT 118
cos dispersie UV cos 12 Y:497181,292   X: 385588,562 COT 148
cos dispersie slefuire UV Ex 2 Y:497167,543   X: 385565,201 pulberi 28.1 50

Tabel 8

cos centrala termica cos 20 Y:497260,240   X: 385674,973
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poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere. Astfel, conform Art. 5, alin. 2, lit. c), pana la 
1 ianuarie 2029, centralele vor trebui inregistrate, conform procedurii legale (anexa 4 a legii 
188/2018).  
Conform art. 19, alin. 2, incepand cu data de 1 ianuarie 2030, valorile limita in aer pentru 
emisiile de la centralele termice, vor fi: 

- oxizi de azot – 650 mg/Nm3; 
- pulberi – 50 mg/Nm3. 

Valoarea limita de 200 mg/Nm3, pentru emisiile de bioxid de sulf, nu se aplica in cazul 
proiectului, centrala termica funcționând exclusiv pe biomasa solida lemnoasa. 

3.4.4 Impactul asupra aerului in faza de operare 

3.4.4.1 Condiții de clima si meteorologice pe amplasament/zona 

Datorită poziției sale geografice, municipiul Sebeș se caracterizează printr-un climat 
continental moderat. In Sebeș vremea devine frumoasa începând din luna mai, cu o atmosfera 
clara, dar si cu unele furtuni de primăvară. 

Luna iunie, este mai ploioasă si cu o nebulozitate pronunțată. Începând din iulie, vremea se 
stabilizează, timpul devine frumos, menținându-se astfel pana in a doua parte a lunii octombrie. 
Clima este influențată de circulația aerului, in Sebeș predominând circulația nord- vestica, ce 
aduce mase de aer mai umede, urmată de circulația sudica si sud- vestica, cu mase de aer 
cald tropical, precum si de circulația nordica si nord- estica, cu mase de aer rece de origine 
polară. 

Temperatura medie anuala la Sebeș este de 9ºC, temperatura minima poate sa scadă pana 
la – 34 ºC (ianuarie 1963), iar temperatura maximă poate ajunge pană la 37,7ºC (august 1971). 

In privința nebulozității, in Sebeș numărul mediu al zilelor dintr-un an cu cer senin este de 56,3, 
iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. 

Regimul precipitațiilor in Sebeș este de 568 mm/an. In lunile mai si iunie cad cele mai multe 
ploi, iar cantitățile minime de precipitații se înregistrează in lunile februarie si martie. Iarna 
precipitațiile cad sub forma de zăpadă timp de 20-30 de zile pe an, iar stratul de zăpadă se 
menține timp de aproximativ 40 de zile. Calmul atmosferic predomina in Sebeș, viteza anuala 
a vântului fiind de 3,5- 4 m/s. 

3.4.4.2 Sursele de poluare staționare si mobile din zona  

Sursele de poluare staționare si mobile din zona in care activitatea de pe amplasamentul 
proiectului analizat se va desfasura,  sunt prezentate mai jos. Datele privind valorile emisiilor 
de poluanti au fost puse la dispozitia SC Abruzzo Real Estate SRL, de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Alba, prin adresa nr. 8672/11.09.2020. 

- Traficul pe E81 (DN1), E68 (DN7) și autostrada A1; poluanti: pulberi, CO, NOx, 
SO2 
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-  

-  

-  

- SC Kronospan Sebes SA – poluanți: COV (11,0 – 80,2 mg/Nm3 COT), 
formaldehida (in etapa operationala a proiectului nu se va emite formaldehida), 
pulberi (0,38 – 35,53 mg/Nm3), CO (7,12 – 121,7 mg/Nm3), NOx (2.6 – 245.2  
mg/Nm3), SO2 (1 – 4,8 mg/Nm3) - situata la 3 km distanta de amplasamentul 
proiectului Ambruzzo;  

- HS Timber Production SRL – poluanți: pulberi (0,83 – 34,8 mg/Nm3), pulberi 
sedimentabile (2,96 – 9,77 g/m2/luna, la limita incintei), CO (31 - 706 mg/Nm3), 
NOx (145 - 382 mg/Nm3),  SO2 (<2,8 mg/Nm3) situata la 2,5 km distanta de 
amplasamentul studiat;  

- SC Hidroconstructia SA – poluanti: COV (13,9 – 54,56 mg/Nm3 COT), pulberi (1,2 
– 1,8 mg/Nm3), NO2 (<0,001 mg/Nm3),  CO (0,2 – 3,5 mg/Nm3), situata la 4,5 km 
distanta de amplasamentul proiectului. 

La modelarea dispersiei de poluanți potențial rezultați din implementarea proiectului s-
a tinut cont de concentrațiile poluanților similari, emiși de operatorii din vecinătatea 
companiei. 

3.4.4.3 Prognozarea poluării aerului  

Pentru a obține o imagine asupra potențialului de poluare a aerului in zonele adiacente cat si 
la distanta, datorat implementării proiectului analizat, ținând cont atât de existenta altor surse 
de poluare de același tip a fost realizat de către CCMD – ISUMADECIP, Universitatea Babes-
Bolyai, studiul de dispersie a poluanților (COV, pulberi, NOx, SO2) emiși in atmosfera prin 
implementarea prezentului proiect analizat, in faza sa de operare.    
In aceasta analiza au fost luate in considerare  Legea 104/2011 privind calitatea aerului si 
Standardul  12574/87 – Aer din zonele protejate si au fost analizate 3 scenarii, respectiv: A – 
luand in considerare numai emisiile de pe amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL, unde se 
vor desfasura activitatile Savini Due in urma implementarii proiectilui; B – considerarea 
surselor similare de poluare din zona, inclusiv traficul; C – considerarea surselor similare de 
poluare, traficul si emisiile prognozate SC Savini Due SRL.  In cadrul evaluării au fost analizate 
substanțele din clasa COV, specifice activităților de acoperire a suprafețelor de lemn. 
Deoarece în legislația națională, legea 104/2011 și STAS 12574-87, din clasa COV sunt 
prestabilite valori limită /concentrații maxime admisibile doar pentru benzen (Legea 104/2011 
și STAS 12574-87) și formaldehidă (STAS 12574-87), rezultatele modelărilor au fost 
comparate cu pragurile prestabilite pentru benzen (formaldehida nefiind specifică activităților 
SC Savini Due SRL) 
In ceea ce priveste dispersia emisiilor COV, in urma implementarii proiectului concentratiile 
maxime  în imisie obținute prin modelarea dispesiei gazelor cu conținut de COV-uri numai de 
la emisia sursei de pe amplasamentul analizat se află sub limitele prestabilite în legislația 
națională (de 3,2 ori mai scăzute decât CMA pe medie de 30 minute, de 23 ori mai scăzute 
decât CMA pe medie zilnică și de 1,07 mai scăzut decât VL pe medie anuală). Comparativ cu 
emisiile industriale similare și cele rezultate din traficul auto rutier, emisiile de la sursa 
viitoarelor activitati Savini Due au un aport minor în concetrațiile obținute pentru medii de 30 
minute(aport de 112,55 µg/m3), 24 ore (0,001 µg/m3) și anuală (0,07 µg/m3). Atât concentrațiile 
maxime de la emisia sursei de pe amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL, cât și 
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concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier se încadrează sub valorile 
maxime admisibile din lege, prestabilite pentru expunere pe durată scurtă 30 min, respectiv 
expunere zilnică. În cazul expunerii pe durată lungă (un an), concentrațiile în imisie, provenite 
de la sursele industriale (alte surse si viitoarea activitate a SC Savini Due SRL) și din traficul 
rutier (cazul C), depășesc valoarea limită de 5 µg/m3 prestabilită de lege. Cu toate acestea, 
din studiul comparativ reiese că aceste concentrații sunt depășite și în cazul în care au fost 
considerate sursele din traficul rutiere cumulat cu surse industriale, altele decât cea de la 
Savini Due. Astfel se poate trage concluzia că depășirea VL pe medie anuală nu este datorată 
emisiilor din sursele viitoare Savini Due (amplasament Abruzzo Real Estate SRL). Din analiza 
hărților de dispersie se poate observa că în zonele rutiere analizate concentrațiile obținute 
sunt destul de ridicate, reprezentând sursa majoră de poluare pentru COV.  Având în vedere 
că rezultatele modelării sunt cu ordini de mărime mai scăzute decât valorile limită prestabilite 
de lege pentru benzen pe termen scurt, chiar dacă am considera o incertitudine maximă de 
50%, prestabilită de lege, nu ar fi atinse valorile limită ale concentrațiilor. 
Conform rezultatelor modelarii dispersiei emisiilor de SO2, concentratiile maxime in imisie 
de la sursele SC Savini Due SRL (amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL) se află sub 
limitele prestabilite în legislația națională (de 84,8 ori mai scăzute decât CMA pe medie de 30 
minute, de 45,5  ori mai scăzute decât VL pe medie orară, de 186 ori mai scăzute decât CMA 
și 93 ori mai scăzute decât VL pe medie zilnică și de 285 ori mai scăzute decât VL pe medie 
anuală).  Atat concentrațiile maxime de la emisia sursei Savini Due pe amplasamentul 
Abruzzo Real Estate, cât și concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și traficul auto 
rutier se încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, prestabilite pentru expunere cu 
durată scurtă 30 min și orară, respectiv expunere cu durată lungă zilnică și anuală.  
In ceea ce priveste modelarea dispersiei emisiilor de NOx, respectiv NO2, concentratiile 
maxime de NO2, în imisie datorate surselor SC Savini Due SRL pe amplasamentul Abruzzo 
Real Estate, se află sub limitele stabilite în legislația națională (de 127,6  ori mai scăzute decât 
CMA pe medie de 30 minute, de 97,5  ori mai scăzute decât VL pe medie orară, de 285  ori 
mai scăzute decât CMA pe medie zilnică și de 800 ori mai scăzute decât CMA pe medie 
anuală). Comparativ cu emisiile industriale și cele rezultate din traficul auto rutier, emisiile de 
la sursa SC Savini Due pe amplasamentul Abruzzo Real Estate, au un aport nesemnificativ 
în concetrațiile obținute pentru medii de 30 minute, orară, de 24 ore și anuală.  Concentratiile 
cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier depășesc valorile maxime admisibile 
din lege, prestabilite pentru expunere cu durată scurtă orară. De asemenea, valoarea limită 
anuală pentru protecția vegetației și ecosistemelor este depășită în cazul variantei emisiilor 
industriale și traficul auto rutier, cazul B și cumulat C. Din hărțile de dispersie se poate trage 
concluzia că traficul rutier are un aport semnificativ în poluarea aerului, depășirile fiind 
localizate de-a lungul Autostrăzii A1. 
Rezultatele modelarii dispersiei emisiilor de CO, releva concentratii maxime rezultate din 
sursele SC Savini Due SRL pe amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL, mult sub limitele 
stabilite în legislația națională (de 292 ori mai scăzute decât CMA pe medie de 30 minute, de 
1901 ori mai scăzute decât VL pe medie de 8 ore și de 645 ori mai scăzute decât CMA pe 
media zilnică). Comparativ cu emisiile industriale și cele rezultate din traficul auto rutier, 
emisiile de la sursa Savini Due au un aport minor în concetrațiile obținute pentru medii de 30 
minute, 8 ore și zilnică. 
Analiza dispersiei particulelor in suspensie, de la emisia surselor Savini Due, arata 
concentratii maxime in imisie, sub limitele stabilite în legislația națională (de 3,3 ori mai 
scăzute decât CMA pe medie de 30 minute, de 8,9 ori mai scăzute decât CMA și de 2,9 ori 
mai scăzute decât VL pe medie zilnică, de 28,6 ori mai scăzute decât CMA și 15,2 ori mai 
scăzute decât VL pe medie anuală). În cazul concentrațiilor maxime pe intervale de 30 minute,  
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zilnice și anuale, concentrațiile maxime de imisii obținute rezultă din aportul surselor viitoare 
Savini Due pe amplasamentul Abruzzo Real Estate, însă valorile sunt mult sub limitele 
prestabilite de lege. Atât concentrațiile maxime din emisiile surselor viitoare Savini Due pe 
amplasamentul Abruzzo Real Estate, cât și concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și 
traficul auto rutier se încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, prestabilite pentru 
expunere cu durată scurtă 30 min, respectiv expunere cu durată lungă zilnică și anuală.  
Se menționează că în modelare s-au considerat emisiile măsurate la sursele Savini Due, 
precum și datele de monitorizare la alte surse industriale existente.  

Se poate concluziona că mutarea instalațiilor amplasamentului Savini Due pe amplasamentul 
Abruzzo Real Estate va avea o influență pozitivă asupra calității aerului din municipiul Sebeș, 
scăzând concentrațiile poluanților în zonele rezidențiale (punctele de receptori considerați) in 
comparatie cu situatia actuala. Studiul de dispersie detaliat este prezentat in Atasament la 
prezentul studiu de impact. 

Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de compuși organici volatili – 
capacitate maxima de producție  

Pentru determinarea emisiilor fugitive de compușii organici volatili (COV) in perioada de 
funcționare a proiectului, pentru care s-a realizat prezentul studiu de impact asupra mediului, 
a fost realizat ” Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de compuși organici 
volatili” (prezentat in Anexa 5) in ipoteza capacitații anuale maxime de producție. 

Astfel, ținând cont de Legea 278/2013 privind emisiile industrial, Anexa 7, partea 7 si de Cap 
II din INDRUMAR TEHNIC pentru implementarea HG 699/2003 si HG 1902/2004 in activitățile 
si instalațiile de acoperire a suprafețelor din lemn- elaborat de către Institutul național al 
Lemnului, după calculul bilanțului COV, s-au determinat emisiile fugitive (F= 142873,16 kg 
COV/an), valoarea emisiilor anuale de referință (720 562,72 kg) si valoarea  țintă de emisie 
(180 140,68 kg), precum si emisia totala (142 873,16 kg COV/an).  

Se observa ca emisia totala este mai mica decât valoarea țintă de emisie si astfel este 
îndeplinită conformarea cu schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili aleasa 
de catre societate corespunzator Anexei 7 partea a 5-a, respectiv utilizarea unor produse cu 
un continut cat mai mare de substanță solida. 

3.4.5 Poluarea solului si subsolului  

In etapa de constructie 

In  perioada de execuție a obiectivului, nu vor exista surse semnificative de poluați pentru sol, 
subsol si ape freatice deoarece prin tehnologiile de execuție se vor lua masuri speciale pentru 
a evita o potențială poluare, astfel:   

— depozitarea temporara pe amplasamentul proiectului, a tuturor tipurilor de deseuri 
generate in etapa de constructie, se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe 
o platforma betonata, impermeabilizata, bordurata si acoperita, pentru evitarea depozitarii  
acestora direct pe sol. Ulterior, deseurile generate vor fi preluate de firme speciale pentru 
colectare deseuri, pe baza de contracte; 
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— accesul auto si parcarea se va realiza pe suprafetele prevazute cu aceasta destinatie; 
— constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de 

funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a 
uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini; 

— materialele utilizate in constructiile aferente prezentului proiect, nu sunt periculoase pentru 
mediu si nu pot produce un impact semnificativ (de ex. prin depozitarea profilelor metalice 
nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta negativ mediul înconjurător). 

— alimentarea mijloacelor auto se va face la stațiile de combustibili, iar a altor utilaje care 
funcționează cu motoare Diesel, din butoaie metalice, cu pompe manuale pentru motorina, 
iar manipularea acestora se va face astfel încât sa nu apară eventuale pierderi si scurgeri 
pe sol.  

In etapa de operare/functionare activitate industriala 

Pentru evitarea potentialei poluari a solului si subsolului se vor lua o serie de masuri, astfel: 

— Toate substanțele/preparatele chimice vor fi aprovizionate în ambalajele originale ale 
producatorului, cu mijloacele de transport adecvate. Acestea vor fi descărcate din 
mijloacele de transport și manevrate în incinta obiectivului pe suprafețe betonate, 
eliminând astfel la maxim pericolul de potentiale scurgeri pe sol. 

— Depozitarea substanțelor/preparatelor chimice se va face în funcție de spațiul disponibil și 
de proximitatea utilizării acestora în depozite special amenajate, gestionate de personal 
calificat si instruit corespunzător; 

— In magazia de lacuri si vopsele vor exista bazine de retentie betonate, astfel incat 
potentialele scurgeri accidentale vor fi colectate in acestea, iar ulterior vor fi transferate in 
vase adecvate, inchise si vor fi predate companiilor autorizate pentru astfel de activitati, 
cu care beneficiarul va incheia contracte;  

— Produsele lichide se vor transporta la locul de utilizare in recipientii originali ai 
producatorului, doar in cantitatea necesara unui schimb de lucru. Pardoseala halei este 
betonata, astfel incat scurgerile accidentale vor fi colectate si eliminate conform cerintelor 
legale. 

— Toate tipurile de deseuri (inclusiv cele periculoase) generate in perioada de operare a 
proiectului vor fi depozitate temporar pe amplasament in zone special amenajate, 
betonate, impermeabilizate si acoperite. 

Cu ocazia executarii celor 2 foraje pentru apa potabila din zona adiacenta a amplasamentului 
proiectului analizat, a fost identificata stratificatia din locatie, astfel: 

— (0 – 1) m adancime – sol vegetal; 
— (1 – 3) m adancime – argila; 
— (3 – 6) m adancime – nisip grosier cu pietris; 
— (6 – 7) m adancime – argila nisipoasa; 
— (7 – 24) m adancime – nisip argilos cu mici intercalatii marnoase; 
— (24 – 30) m adancime – argila. 

Tinand cont de stratificatia terenului, unde se observa ca intre 1 si 3 m adancime, exista un 
strat consistent de argila (aprox. 2 m), chiar potentiale scurgeri accidentale de produse 
chimice, nu ar putea afecta subsolul (apa freatica), datorita acestei bariere de argila. In cazul  
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unui asemenea accident impactul ar putea fi numai de suprafata, punctual si de mica 
anvergura. 

Se poate deci concluziona, ca in perioada de operare, nu se va produce un impact 
semnificativ asupra solului si subsolului. 

3.4.6 Zgomot si vibratii 

In etapa de constructie 

Nivelul de zgomot si vibratii in faza de constructie sunt specifice activitatilor de santier si se 
datoreaza utilajelor si echipamentelor utilizate pentru aceste activitati.  

Pot apare totuși zgomote de intensitate mărită, de scurta durata, dar acestea nu vor crea un 
impact semnificativ asupra populației, datorita amplasamentului unității in zona industriala si 
a distantei de aprox. 3,5 km pana la prima zona rezidențială. 

In etapa de operare/functionare activitate industriala 

Având in vedere ca toate utilajele si echipamentele ce vor fi instalate pe amplasamentul 
proiectului analizat sunt cele utilizate in prezent de societatea Savini Due, pentru care 
determinarile realizate pe amplasamentul actual au reliefat valori sub limita admisibila de 65 
dB, conform STAT 10009-98, pentru incinte industriale, nu se pune unui impact semnificativ 
datorat zgomotului si nici necesitatea unor masuri speciale pentru diminuarea acestuia.   In 
plus, toate activitatile se vor desfasura in hala inchisa, fara posibilitate de propagare in exterior 
a zgomotului. 

3.4.7 Radiatii 

In etapa de constructie 

Nu este cazul 

In etapa de operare/functionare activitate industriala 

Nu vor fi instalate echipamente care sa functioneze pe baza de radiatii nucleare.   

Linia de finisare cu uscare UV are 3 uscatoare cu lampi cu radiatie UV si un tunel de uscare 
cu lampi cu radiaţie ultravioletă UV, unde materialul este întărit cu ajutorul radiaţiei UV. 
Lampile  se afla in camera/ tunel incasetat, fara posibilitatea de iradiere in exterior.  

Nu se pune problema ca proiectul sa poata genera radiatii ce ar avea impact asupra sanatatii 
umane si a mediului nici in faza de constructie, nici in etapa de operare. 
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4 Alternative analizate 
In ceea ce priveste amplasarea proiectului, nu s-a luat in analiza alta locatie, deoarece s-a 
tinut cont de accesibiliatea sporita a terenului proiectului prin intermediul DN7/ E68 si al 
Autostrazii A1 tronsonul Sibiu-Deva, ce face optima amplasarea aici a unei zone de productie 
si industrie, mai ales daca se ia in calcul tendinta generala de dezvoltare a zonei de vest a 
Sebesului cu astfel de functiuni de productie si industrie.  
Terenul, este de asemenea localizat la distanta semnificativa (aprox. 3,5 km) de prima zona 
rezidentiala a orasului si are in jurul lui deja dezvoltate astfel de funcțiuni de producție, 
depozitare, logistică.  
In plus, activitatile propuse in faza de operare a proiectului, ce in prezent sunt desfasurate de 
societatea Savini Due din str. Augustin Bena, nr. 100A, vor avea un impact (inclusiv impact 
cumulat cu al altor agenti economici ce emit aceiasi poluanti) diminuat asupra mediului si 
populatiei, tinand cont de distanta mai mare intre locatia proiectului si zona rezidentiala si alti 
poluatori, fata de locatia prezenta a Savini Due:  

 

Dupa cum se vede in tabelul de mai sus, distantele sunt semnificativ mai mari fata de 
amplasamentul actual al activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului.  
In ceea ce priveste conceptia si tehnologia nu au fost luate in considerare alte alternative, dar 
managementul companiei este preocupat si depune toate eforturile in sensul reducerii 
impactului asupra mediului prin inlocuirea solventilor cu continut ridicat de COV cu alti solventi 
cu continut mult mai scazut. O serie intreaga de astfel de solventi au fost deja exclusi sau 
inlocuiti cu altii cu continut mai mare de substanta solida , asa cum se vede in cadrul 
prezentului studiu. 
A fost analizata si alternativa utilizarii de lacuri pe baza de apa (lacuri hidrodiluabile) dar 
acestea necesită un mediu ambiant mult mai bine controlat comparativ cu cele pe baza de 
solvent, atât din punct de vedere al temperaturii cât și al umidității. Tinand cont ca produsele 
companiei sunt reprezentate de mobilier de baie, zona in care se asteapta o umiditate 
variabila, de costul mai ridicat al lacurilor, de necesitatea investitiilor suplimentare (linii de 
fabricație în care uscarea se face în tunele sau cu ajutorul radiației UV) utilizarea lacurilor 
hidrodiluabile nu se justifica din punct de vedere tehnico-economic pentru mobilierul de baie. 
S-a analizat si selectat alternativa de inlocuire a decorarii prin acoperire cu produse pe baza 
de solventi cu decorarea prin  aplicare de folie PVC pe suprafetele lemnoase  Aceasta 
alternativa asigura diminuarea emisiilor de COV fiind considerata o solutie acceptabila atat 
din punct de vedere economic, cat si ecologic.  
Tehnologia de infoliere, va  inlocui initial 40% din productia de mobilier acoperit cu lacuri si 
vopsele, crescand pe masura achizitionarii unor noi masini de infoliat. 

Nume locatie
Distanta locatie prezenta 
Savini Due (str. Augustin 

Bena) (km)

Distanta locatie 
proiect (km)

Zona rezidentiala 0,5 3,5
SC Kronospan SA 0,82 3,0
SC Hidroconstructia SA 0,24 4,5
HS Timber Production  0,40 2,5
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5 Starea actuala a mediului 

5.1 Solul 

Terenul in suprafata de 50.601,49 m2, pe care va fi amplasat proiectul, reglementat prin PUZ 
ca zona industriala (constructii de hale de productie si depozitare), a avut anterior folosinta 
agricola, calitatea solului respectiv fiind specifica acestei utilizari, fara a ne astepta la o poluare 
a acestuia. 

Pentru a urmari in timp calitatea solului si pentru a avea o vedere de ansamblu la momentul 
implementarii proiectului astfel incat solul sa nu fie afectat, s-a efectuat o investigatie a calitatii 
acestuia. Astfel, s-au executat prelevari de probe de sol din 6 puncte (P1 – P6), amplasate pe 
perimetrul locatiei, de la adancimi de 5 cm si 30 de cm.  

Amplasarea punctelor de prelevare probe de sol este prezentata in Anexa 6 iar rezultatele 
analizelor efectuate de Lajedo SRL, Laborator Incercari de Mediu, acreditat RENAR, sunt 
prezentate in tabelul 9. 

 

Toate probele de sol analizate prezintă concentrații situate mult sub pragul de alertă pentru 
soluri din zone cu folosință mai puțin sensibilă, conform Ordinului 756/1997 privind evaluarea 
poluării mediului.  

Prin implementarea proiectului nu se asteapta o poluare a solului sau o modificare a evolutiei 
sale naturale probabile, deoarece suprafata acestuia va fi betonata si izolata in cea mai mare 
parte, inclusiv in zonele de depozitare substante chimice utilizate in procesul de productie si 
in zonele de depozitare temporara a desurilor.  

Nr. 
crt.

Indicatori de 
calitate

5 cm 30 cm 5 cm 30 cm 5 cm 30 cm 5 cm 30 cm 5 cm 30 cm 5 cm 30 cm

1 Total hidrocarburi 
din petrol <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 <59,4 1000

2 Fenol 3,95 4,25 4,01 4,43 1,32 2,25 3,27 3,54 2,83 3,47 3,69 4,61 10
3 Cianuri 0,50 0,038 0,059 0,026 0,031 0,015 0,137 0,102 0,114 0,092 0,077 0,060 10
4 Benzen <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 0,5
5 Toluen 1,6 1,16 1,6 0,979 0,892 0,935 0,906 1,06 0,985 1,04 0,989 1,11 30
6 Etilbenzen <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 10
7 m,p-xilen <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 15
8 o-xilen <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 15
9 Total PCB <0,001 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 1
10 Total PAH 0,034 0,0013 0,025 0,025 0,012 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 25
11 Arsen <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 <7,5 25
12 Cadmiu <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5
13 Crom 49,1 49,4 52,8 51,5 56,8 57,9 43,4 46,5 49,8 48,6 14,1 14,5 300
14 Nichel 40,5 40,4 43,0 42,4 36,9 37,9 33,8 32,3 46,8 45,7 41,6 42,3 200
15 Plumb 10,6 10,9 12,6 12,2 10,6 13,1 5,47 5,73 11,8 11,0 9,76 9,92 250
16 Staniu <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 100
17 Zinc 42,8 41,5 40,0 37,8 41,4 41,0 15,0 19,0 31,3 29,7 28,7 29,9 700
18 Mercur <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 4

Tabelul 9

Prag de alertă, 
mg/kg 
substanță 
uscată

P4 P5 P6P1 P2 P3

Puncte de prelevare / rezultate analize (mg/kg s.u.)



 

 

SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL 
Studiu de impact asupra mediului pentru proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament” 

Octombrie 2020 

 

32 
© 2020 KPMG Advisory SRL. All rights reserved. 
Document classification: KPMG Confidential 

5.2 Apa subterana 

Amplasamentul analizat se înscrie in zona de terasa inferioara de pe malul stâng al râului 
Sebes, ce se continua spre vest cu terasa superioara a acestuia. Terenul este plan si fără 
denivelări. 

Unitatea analizata este amplasată în bazinul hidrografic Mures, cursul de apa cel mai apropiat 
fiind râul Sebeș, ce traversează orașul pe direcția Nord-Sud. 

Corpul de apă subterană ROMU07 - Culoarul râului Mureş (Alba Iulia-Lipova) in suprafaţă de 
843,71 kmp este de tip poros permeabil fiind localizat în depozitele aluvionare de vârstă 
cuaternară, ale luncii râului Mureş, aval de Alba Iulia şi până la Lipova, şi pe afluenţii acestuia: 
Secaş, Sebeş, Sebişel. Aceste depozite se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Mureş şi sunt 
constituite din pietrişuri şi nisipuri, cu grosimi de 10-24 m, care au fost interceptate până la 
adâncimi de 15-26 m. Cea mai mare parte a corpului de apă subterană freatică dezvoltat în 
culoarul Mureşului prezintă un potenţial puternic. Stratul acvifer este drenat de către reţeaua 
hidrografică, dar nu este exclusă şi alimentarea dinspre râu în perioadele cu viituri. Din punct 
de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasele 
de protecţie bună şi medie.  

In ceea ce priveste calitatea apei subterane, societatea a analizat (prin laborator acreditat) 
calitatea acesteia din unul din foraje (put alimentare cu apa) de pe amplasamentul societatii 
Sapi, din imediata vecinatate a amplasamentului proiectului, rezultatele investigatiei 
demonstrand conformarea acesteia cu cerintele Legii 458/2002, republicata, cu modificarile 
ulterioare, privind calitatea apei potabile. 

Rezultatele analizelor sunt prezentate in tabelul 10. 

 

Calitatea apei subterane corespunde cerintelor stabilite de legislatie pentru apa potabila. 
Aceasta nu va fi afectata de activitatea de pe amplasamentul proiectului, deoarece intreaga 

1 pH unitati PH 7,3 6,5 - 9,5
2 Conductivitate mg/l 823.0 2500
3 Sulfati mg/l 64,5 250
4 Azotati mg/l 38,2 50
5 Amoniu (NH4*) mg/l 0,150  0,50
6 Azotiti mg/l <0,041²  0,50
7 Cadmiu µg/l <3,0² 5
8 Crom µg/l 3,0 50
9 Cupru µg/l <0,010²  0,1
10 Fier µg/l 29,8 200
11 Nichel µg/l <5,0² 20
12 Plumb µg/l 0,68³ 10
13 Zinc µg/l 6,68 5000

Tabel 10

Nr. crt. Indicator/ 
parametru U.M.

Legea 458/2002 (rl) 
intrata in vigoare in 
15.12.2011 privind 
calitatea apei potabile, 
cu modificari ulterioare

Rezultate obținute
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suprafata va fi betonata, iar posibilitatea unor eventuale scurgeri de substante utilizate in 
procesul de productie, pe sol si ulterior in apa subterana, este foarte redusa.  

Deseurile rezultate din productie si produsele chimice vor fi depozitate  in locuri special 
amenajate, astfel incat eventualele pierderi pe sol sa fie evitate. 

In acelasi timp, tinand cont de stratificatia terenului, unde s-a identificat intre 1 si 3 m 
adancime, un strat consistent de argila (aprox. 2 m), chiar potentiale scurgeri accidentale de 
produse chimice, nu ar putea afecta apa freatica, datorita acestei bariere de argila.  

Se poate afirma ca evolutia naturala a apei subterane nu va fi influentata de implementarea 
proiectului. 

5.3 Geologia subsolului 

Amplasamentul analizat se înscrie în zona de terasă inferioară de pe malul stâng al râului 
Sebeș, ce se continuă spre vest cu terasa superioară a acestuia. Terenul este plan și fără 
denivelări. 

Din punct de vedere geologic, terenul se încadrează în formațiunile sedimentare de pe rama 
sud-vestică a Depresiunii Transilvaniei, reprezentate la zi prin depozite de vârstă panoniană, 
cuprinsă în intervalul de timp 2-5 milioane de ani. Aceste depozite, cu grosimi de cca 200 de 
metri, sunt alcătuite din straturi de roci impermeabile (marne şi argile) şi straturi de roci 
permeabile (predominant nisipuri), dispuse într-o alternanţă litologică favorabilă alunecărilor 
de teren.  

Cu ocazia executarii celor 2 foraje pentru apa potabila din zona adiacenta a amplasamentului 
proiectului analizat, a fost identificata stratificatia din locatie, astfel: 

— (0 – 1) m adancime – sol vegetal; 
— (1 – 3) m adancime – argila; 
— (3 – 6) m adancime – nisip grosier cu pietris; 
— (6 – 7) m adancime – argila nisipoasa; 
— (7 – 24) m adancime – nisip argilos cu mici intercalatii marnoase; 
— (24 – 30) m adancime – argila. 

Implementarea proiectului nu va afecta geologia subsolului. 
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6 Factori susceptibili a fi afectati de proiect 

6.1 Populatia si sanatatea umana 

Evaluarea efectelor implementarii proiectului asupra populatiei si sanatatii umane, s-a realizat 
prin prisma impactului asupra mediului, in special asupra calitatii atmosferei, care nu este 
semnificativ, in conditiile in care valorile concentratiilor maxime de poluanti prognozati a fi 
emisi de activitatile din etapa de operare a proiectului, in imisiile calculate prin modelul de 
dispersie, respecta concentratiior stabilite de reglementarile aplicabile (Legea 104/2011 si 
STAS 12574/1987) pentru durată scurtă – medie de 30 minute, durată lungă - – medie de 24 
ore,  durată lungă – medie anuala. 

Astfel, legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Art. 3 stabileste definitiile: 

— valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării şi prevenirii 
producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii 
umane şi a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit 
odată ce a fost atins; 

— prag de alertă - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la 
o expunere de scurtă durată a populaţiei, în general, şi la care trebuie să se acţioneze 
imediat. 

Asa cum s-a aratat la punctul 3.4.4.3. – Prognozarea poluarii aerului, in urma scenariilor 
analizate in cadrul studiului de dispersie, contributia emisiilor viitoarei activitati a Savini Due 
SRL pe amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL, in comparatie cu nivelul de contributie al 
altor surse de poluare industriale si a traficului din zona potential afectata, nu este materiala.  

Concentratia maxima de COV în imisie, datorata numai de la emisia sursei SC Savini Due 
SRL pe viitorul amplasament Ambruzzo Real Estate SRL, este de 3,2 ori mai scăzute decât 
CMA pe medie de 30 minute, de 23 ori mai scăzute decât CMA pe medie zilnică și de 1,07 
mai scăzut decât VL pe medie anuală.  
In ceea ce priveste poluarea cumulativa, tinand cont si de emisiile celorlalte surse industriale 
si a traficului, emisiile COV, de la sursa Savini Due (amplasament Abruzzo) nu au un aport 
semnificativ în concetrațiile obținute pentru medii de 30 minute (aport de 112,55 µg/m3), 24 
ore (0,001 µg/m3) și anuală (0,07 µg/m3), ceea ce inseamna ca impactul produs de activitatile 
pe amplasamentul analizat asupra calitatii aerului si implicit asupra sanatatii populatiei este 
minor.   
De asemenea, concentratiile maxime SO2 in imisie de la sursele SC Savini Due SRL 
(amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL) se află sub limitele legale (de 84,8 ori mai scăzute 
decât CMA pe medie de 30 minute, de 45,5  ori mai scăzute decât VL pe medie orară, de 186 
ori mai scăzute decât CMA și 93 ori mai scăzute decât VL pe medie zilnică și de 285 ori mai 
scăzute decât VL pe medie anuală). In plus, concentrațiile cumulate de la societate si din alte 
surse industriale și traficul auto rutier se încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, 
pentru expunere cu durată scurtă 30 min și orară, respectiv zilnică și anuală, ceea ce ne 
conduce la concluzia ca nu se pune problema impactului asupra sanatatii datorat emisiilor de 
SO2. 
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Concentratiile maxime de NO2, în imisie datorate surselor SC Savini Due SRL de e 
amplasamentul Abruzzo Real Estate SRL, se află sub limitele stabilite în legislația națională 
(de 127,6  ori mai scăzute decât CMA pe medie de 30 minute, de 97,5  ori mai scăzute decât 
VL pe medie orară, de 285  ori mai scăzute decât CMA pe medie zilnică și de 800 ori mai 
scăzute decât CMA pe medie anuală). Concentratiile cumulate din alte emisii industriale și 
traficul auto rutier depășesc valorile maxime admisibile din lege pentru expunere cu durată 
scurtă orară,  dar din studiul de dispersie se observa ca traficul rutier are un aport semnificativ, 
depasirile fiind localizate in lungul Autostrazii A1.   
Concentratiile de CO, din sursele SC Savini Due SRL pe amplasamentul Abruzzo Real Estate 
SRL, sunt mult sub limitele stabilite în legislația națională (de 292 ori mai scăzute decât CMA 
pe medie de 30 minute, de 1901 ori mai scăzute decât VL pe medie de 8 ore și de 645 ori mai 
scăzute decât CMA pe media zilnică), iar comparativ cu alte surse de emisii industriale și cele 
rezultate din traficul auto rutier, emisiile de la sursa Savini Due au un aport minor în 
concetrațiile obținute pentru medii de 30 minute, 8 ore și zilnică. 
Atat concentrațiile maxime a particulelor in suspensie de la emisia sursei analizate, cât și 
concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier se încadrează sub valorile 
maxime admisibile din lege, pentru expunere cu durată scurtă 30 min, respectiv expunere cu 
durată lungă zilnică și anuală. 
In ceea ce priveste impactul asupra sanatatii populatiei, multe tări și agenții internaționale au 
dezvoltat sisteme pentru a arăta în fiecare zi, diferitele nivele de poluare a aerului în diferite 
zone, acestea alertând populația când nivelurile sunt excesive. Unul dintre acestea, de la 
Departamentul de Sănătate al Marii Britanii, e prezentat in tabelul mai jos1. Acest sistem se 
bazeaza pe gradarea fiecarei concentrații de poluant și clasificarea ei pe niveluri între 1 și 10. 
Aceste niveluri sunt apoi împărțite în patru categorii: scăzut, moderat, ridicat și foarte ridicat. 
De observat ca valorile concentratiilor de NO2, SO2 si particule sunt superioare celor din 
legislatia din Romania de care s-a tinut cont in studiul de dispersie si evaluare a impactului 
asupra calitatii aerului. 
 

 
 
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) revizuiește regulat dovezile privind efectele poluării 
aerului asupra sănătătii și apoi elaborează linii directoare. Aceste linii directoare ajută la 
susținerea acțiunilor de atingere a celui mai bun nivel de calitate a aerului pentru a ne proteja 
sănătatea. Tabelul de mai jos prezintă nivelurie de calitate a aerului recomandate de OMS.  
 

 
1 Sursa: https://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-life/home/  

Banda Index
NO2 
(mg/m3)

PM (mg/m3) SO2 
(mg/m3)

1 0 - 95 0–16 0–88
2 96 - 190 17–32 89–176
3 191–286 33–49 177–265
4 287–381 50–57 266–354
5 382–476 58–66 355–442
6 477–572 67–74 443–531
7 573–635 75–82 532–708
8 636–700 83–91 709–886
9 701–763 92–99 887–1063

Foarte mare 10 ≥764 ≥100 ≥1064

Scazut

Moderat

Ridicat

https://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-life/home/
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Pentru pulberile în suspensie, nivelurile medii sunt recomandate la 1 an și pe 24 de ore, din 
cauza efectelor care pot apare pe termen scurt dar și pe termen lung.  
Totusi, se considera că nici o linie directoare nu va putea oferi protecție completă, dar efectele 
asupra sănătății pot fi reduse. 
 
Proiectul va fi amplasat la ~ 5 km vest față de centrul Municipiului Sebes si la 3,5 km fata de 
prima locuinta, distanta ce contribuie la reducerea semnificativa a unui eventual impact al 
emisiilor rezultate din implementarea acestuia, asupra populatiei. 

Astfel, se poate concluziona ca impactul asupra calitatii aerului si a sanatatii populatiei al 
proiectului, este minor.   

6.2 Flora si fauna/biodiversitatea 
In zona adiacenta sau la o distanta la care implementarea proiectului ar putea avea efecte, 
NU exista arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international si nici zone 
clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în 
conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice.  
Nu se pune problema afectarii florei si faunei/biodiversitatii de implementarea proiectului. 

6.3 Clima 

Din faza de constructie a proiectului, emisiile in special de pulberi si eventual de gaze de 
ardere rezultate din functionarea utilajelor, vor fi de scurta durata si nu pot avea efect asupra 
evolutiei climei. 

Din etapa de operare, nu rezulta emisii de gaze cu efect de sera ce ar putea influenta evolutia 
de lunga durata a climei. Instalatia nu cade sub incidenta legislatiei privind schema de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

In plus, centrala termica ce va fi amplasata in cadrul proiectului, va functiona pe combustibil 
lemnos (rumegus si resturi de lemn din procesul de productie mobilier de baie), considerat 
neutru din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera si al schimbarilor climatice. 
Din contra, utilizand rumegus si deseuri lemnoase in loc de combustibil fosil, putem afirma ca 
proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si NU produce nici un efect 
negativ in ceea ce priveste evolutia climei. 

Poluant Timp mediu Linii directoare pentru calitatea aerului

1 an 10 mg/m3
24 ore 25 mg/m3

1 an 20 mg/m3
24 ore 50 mg/m3

1 an 40 mg/m3
1 ora 200 mg/m3

24 ore 20 mg/m3
10 minute 500 mg/m3

PM2.5

PM10

NO2

SO2
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6.4 Patrimoniul cultural 

Amplasamentul nu se afla in proximitatea monumentelor istorice şi de arhitectură, a altor zone 
asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional deci nu se pune 
problema afectarii acestora de catre proiectul ce se va implementa. 

6.5 Peisajul 

Zona adiacenta amplasamentului proiectului este reglementata prin PUZ ca fiind zona 
industriala, deci proiectul nu va afecta peisajul. 
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7 Metode de prognoza utilizate 
Deoarece pe amplasamentul proiectului se va desfasura activitatea de productie prezenta a 
societatii SC Savini Due SRL, iar echipamentele si procesul tehnologic vor fi aceleasi, 
prognoza impactului implementarii proiectului a avut la baza masuratori si investigatii prezente 
ale emisiilor de poluanti in mediul inconjurator, emisii care prin modernizari tehnologice 
continuue si prin inlocuiri de substante utilizate cu unele mai putin poluante,  se reduc 
semnificativ. 

Pentru dispersia poluantilor atmosferici, s-a utilizat Programul AERMOD View, dezvoltat de 
firma Canadiană Lakes Environmental, ce conţine un pachet complet de modelare a 
dispersiilor care încorporează într-o singură interfaţă modele: ISCST3, ISC-PRIME şi 
AERMOD, utilizate pe scară largă în evaluarea concentraţiilor poluanţilor şi depunerilor 
provenite de la diverse surse. Modelele încorporate au fost dezvoltate de Agenţia de Protecţia 
Mediului din Statele Unite (US EPA) şi sunt recunoscute pe plan mondial.  

Nu am întâmpinat dificultăți in procesul evaluării impactului asupra mediului sau in elaborarea 
prezentului studiu de impact asupra mediului.  

Colaborarea cu reprezentanții SC Abruzo Real Estate SRL a fost foarte buna si utila pentru 
ambele părți. Beneficiarul ne-a pus la dispoziție personalul necesar pentru explicații necesare 
si documentele suport solicitate.  
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8 Masuri de reducere a efectelor asupra mediului 

8.1 Aer 

Pentru  activitatile ce se preconizeaza a fi desfasurate  pe amplasament,  evacuarea emisiilor 
rezultate din procesul tehnologic de prelucrare a lemnului din halele de producție, se va face 
prin intermediul instalațiilor de exhaustare prevăzute cu  echipamente pentru reținerea 
poluanților, evacuarea  emisiilor reziduale făcând-se prin coșuri de dispersie de diferite 
dimensiuni, asa cum este prezentat in Tabelul 7. 

 
Tabel 7 

Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 
depoluare 

Instalații 
de 

dispersie 
Centrala 
termica  

Pulberi 
lemn 
CO,NOX, 
Sox 

Instalatie de filtrare-multiciclon si filtru 
retinere pulberi 

Coş 
 

Siloz 
recuperare si 
stocare 
rumegus 

Pulberi 
lemn 

Instalatie de filtrare-multiciclon si filtru 
retinere pulberi 

Coş 

Masini de 
slefuit cu 
banda 
abraziva 
atasate Liniei 
de vopsire 
UV 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
gaurit 
multiplu 

Pulberi 
lemn  

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
slefuit cu 
banda 
abraziva si 
mese de 
slefuit cu 
discuri 
abrazive 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masina cu 
banda 
abraziva, 
pentru  
slefuit 
capace 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 
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Tabel 7 
Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 

depoluare 
Instalații 

de 
dispersie 

Mese de 
slefuit 
capace, cu 
banda 
abraziva 

Pulberi 
grund 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

CNC-uri de 
frezat si 
decupat 
repere  

Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
prelucrare  
cherestea  

 
Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

Masini de 
prelucrare 
panouri 
stratificate 

 
Pulberi 
lemn 

- instalație de exhaustare cu hote de 
aspiratie; 
- instalatie de filtrare cu saci de material 
textil si siloz de recuperare pulberi 

Cos 

2 cabine de 
grunduit si 
tunele de 
uscare  

COV - sistem de filtrare cu perdea de apa;  
- 2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich pentru fiecare cabina si 
fiecare tunel 

1 Cos 

2 cabine de 
vopsit in 
camp 
electrostatic,  
tip 
SUPERFICI-
ELMAG 

 
COV 

- sistem de filtrare cu perdea de apa; 
-2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich  

2 Cosuri 

Cabina de 
baituit si 
lacuit 
DAPHNE 
6MT (AP) 

 
COV - sistem de filtrare cu filtre de carton 

plisat si filtru textil; 

-2 baterii de filtre tip fagure cu 
montura tip sandwich  

1 Cos 

2 cabine de 
grunduit, 
lacuit, patinat 
DAPHNE 
INCHISA  

 
COV - sistem de filtrare cu filtre de carton 

plisat si filtru textil; 

-2 baterii de filtre tip fagure cu 
montura tip sandwich  

2 Cosuri 

Linie de 
finisare cu 
uscare  UV  

COV -  6 sisteme de aspiratie cu cate  2 baterii 
de filtre tip fagure cu montura tip 
sandwich fiecare 

6 Cosuri 

Uscator 
capace 
vopsite in 

COV - 2 baterii de filtre tip fagure cu montura 
tip sandwich 

1 Cos  
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Tabel 7 
Instalație Poluanţi  Sistem de colectare/echipament 

depoluare 
Instalații 

de 
dispersie 

camp 
electrostatic   

8.2 Apa 

In cadrul proiectului, in etapa de functionare utilizarea apei în procesul de producție, va fi 
numai în circuit închis, la cabinele de vopsire prin pulverizare, cu perdea de apă. Cantitățile 
limitate de apa uzată rezultată din procesele de spălare/curățare a rigolelor cabinelor cu 
perdea de apă vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil de volum 12 m3, unde vor fi tratate cu 
substante ce faciliteaza precipitarea deseurilor de vopsea si coagularea lor la suprafață. 
Deseurile colectate vor fi predate către SC JIFA SRL specializată în colectarea de deșeuri 
contaminate, iar apele epurate vor fi recirculate in proporție de 95%. 

Apele uzate menajere rezultate de la vestiare și de la secția de producție vor fi preluate de 
reteaua de canalizare interna si colectate in 4 bazine betonate vidanjabile de V=5 m3 fiecare, 
urmand sa fie transferate prin contract cu compania de compania de gospodarirea apelor 
locala, in canalizarea oraseneasca.  
Apele pluviale, potential impurificate cu produse petroliere, de pe platformele betonate ale 
amplasamentului, vor fi colectate, trecute printr-un separator de produse petroliere, apoi 
evacuate intr-un bazin tampon (50x7,5x4 m; V= 1500 m3). Supraplinul bazinului tampon va fi 
dirijat printr-o rigola, in rigola de ape pluviale a drumului de acces. 
Reziduurile si namolul din separatorul de produse petroliere vor fi preluate de o firma 
specializata in acest sens, pe baza de contract.  
Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisurile constructiilor, vor fi preluate 
prin intermediul scocurilor/jgheaburilor si burlanelor si dirijate spre bazinul tampon.  
Apa uzata la iesirea din separatorul de produse petroliere va avea o concentratie de produs 
perolier mai mica de 5 mg/l. 

Având in vedere ca apa vidanjată se va descarcă ulterior in canalizarea orășenească 
menajera, ce urmează a fi epurata in stația de epurare orășenească, nu se pune problema 
unui impact semnificativ a acestor ape uzate menajere asupra mediului.  

Prin respectarea masurilor prezentate mai sus, nu se impun alte masuri adiționale pentru 
diminuarea impactului asupra calității apei, aceasta practic nefiind afectata de implementarea 
proiectului. 
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8.3 Sol 

Protectia solului si subsolului se va face prin masurile:   

In etapa de constructie 

— depozitarea temporara pe amplasamentul proiectului, a tuturor tipurilor de deseuri 
generate in etapa de constructie, se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe 
o platforma betonata, impermeabilizata, bordurata si acoperita, pentru evitarea depozitarii 
acestora direct pe sol. Ulterior, deseurile generate vor fi preluate de firme speciale pentru 
colectare deseuri, pe baza de contracte; 

— accesul auto si parcarea se va realiza pe suprafetele prevazute cu aceasta destinatie; 
— constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de 

funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a 
uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini; 

— materialele utilizate in constructiile aferente prezentului proiect, nu sunt periculoase pentru 
mediu si nu pot produce un impact semnificativ (de ex. prin depozitarea profilelor metalice 
nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta negativ mediul înconjurător). 

— alimentarea mijloacelor auto se va face la stațiile de combustibili, iar a altor utilaje care 
funcționează cu motoare Diesel, din butoaie metalice, cu pompe manuale pentru motorina, 
iar manipularea acestora se va face astfel încât sa nu apară eventuale pierderi si scurgeri 
pe sol.  

In etapa de operare/functionare activitate industriala 

— Toate substanțele/preparatele chimice vor fi aprovizionate în ambalajele originale ale 
producatorului, cu mijloacele de transport adecvate. Acestea vor fi descărcate din 
mijloacele de transport și manevrate în incinta obiectivului pe suprafețe betonate, 
eliminând astfel la maxim pericolul de potentiale scurgeri pe sol. 

— Depozitarea substanțelor/preparatelor chimice se va face în funcție de spațiul disponibil și 
de proximitatea utilizării acestora în depozite special amenajate, gestionate de personal 
calificat si instruit corespunzător; 

— In magazia de lacuri si vopsele vor exista bazine de retentie betonate, astfel incat 
potentialele scurgeri accidentale vor fi colectate in acestea, iar ulterior vor fi transferate in 
vase adecvate, inchise si vor fi predate companiilor autorizate pentru astfel de activitati, 
cu care beneficiarul va incheia contracte;  

— Produsele lichide se vor transporta la locul de utilizare in recipientii originali ai 
producatorului, doar in cantitatea necesara unui schimb de lucru. Pardoseala halei este 
betonata, astfel incat scurgerile accidentale vor fi colectate si eliminate conform cerintelor 
legale. 

— Toate tipurile de deseuri (inclusiv cele periculoase) generate in perioada de operare a 
proiectului vor fi depozitate temporar pe amplasament in zone special amenajate, 
betonate, impermeabilizate si acoperite. 
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8.4 Masuri suplimentare 

In afara cele prezentate in capitolele anterioare, se propun următoarele masuri:  

— urmărirea continua a funcționarii corecte, in parametri normali a instalațiilor ce vor fi 
montate pe amplasament;  

— monitorizarea emisiilor de la centrala termica si de la coșurile alocate halelor de prelucrare 
primara a lemnului;  

— implementarea unor masuri organizatorice (ex. instruire specifica a personalului implicat 
in manipularea solvenților) astfel încât consumul dar mai ales pierderile de solvenți sa se 
diminueze cat mai mult; 

— continuarea implementării unui sistem de gestiune a deșeurilor eficient si reducerea 
cantității acestora, cat mai mult posibil;  

— continuarea recuperării solventului din deseuri.  

In perioada de construcție: 

— manipularea deșeurilor rezultate se va face in așa fel încât sa conducă la apariția de 
pulberi in cantități cat mai mici; 

— deșeurile rezultate se vor depozita temporar in locuri special amenajate, pe platforma 
betonata si se vor valorifica/recicla prin firmele de specialitate cu care compania are 
contracte in acest sens. 

8.5 Program de monitorizare 

Se propune un plan de monitorizare a emisiilor si descarcarilor in mediul inconjurator, care sa 
fie implementat dupa operationalizarea proiectului, astfel incat sa se ajunga la o gestionare 
corecta a impactului asupra mediului si la o diminuare a acestuia. 

Ape menajere din bazinele de colectare ape menajere de pe amplasament, care se vor 
vidanja periodic 

Nr. 
crt. Indicatori de calitate U.M. 

V.LE. cf. 
HG 
352/2005  

Frecvența Cadrul legal 

1. pH unit pH 6,5 – 8.5 

ANUALA 

HG 188/2002 - 
NTPA – 002 
cu modificările 
și completările 
ulterioare 

2. Temperatura 0C 40 
3. Materii în suspensie mg/dm3 350 
4. CCO-Cr mg/dm3 500 
5. CBO5 mg/O2dm3 300 
6. Detergenți sintetici mg/dm3 25 

7. Substanțe extractibile cu solvenți 
organici mg/dm3 30 

8. Cadmiu mg/dm3 0,3 
9. Cupru mg/dm3 0,2 
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Nr. 
crt. Indicatori de calitate U.M. 

V.LE. cf. 
HG 
352/2005  

Frecvența Cadrul legal 

10. Crom mg/dm3 1,5 
11. Nichel mg/dm3 1,0 
12. Plumb mg/dm3 0,5 
13 Zinc mg/dm3 1,0 
14. Mangan mg/dm3 2,0 
15. Azot amoniacal mg/dm3 30 
16. Fosfor mg/dm3 5,0 
17 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/dm3 1,0 
18 Crom VI mg/dm3 0,2 
19 Indice de fenol mg/dm3 30 
20 Clor rezidual liber mg/dm3 0,5 

 
 
Apa subterană din unul din forajele din care se asigura apa necesara pe amplasament 

Nr. crt. Indicatori de calitate U.M. V.LE. cf. Lege 458/2002 Frecvența Cadrul legal 

1. pH unit. pH 6,5-9,5 

ODATA LA 5 ANI 

Legea 
458/2002 
modificată și 
completată 
prin Legea 
311/2004, 
republicata 
cu 
modificările 
ulterioare 

2. Amoniu mg/l 0,5 
3. Azot amoniacal* mg/l - 
4. Nitriți mg/l 0,5 
5. Nitrat mg/l 50 
6. Sulfat mg/l 250 
7. Cadmiu µg/l 5 
8. Crom µg/l 50 
9. Nichel µg/l 20 
10. Plumb µg/l 10 
11. Cupru mg/l 0,1 
12. Fier total µg/l 200 
13. Zinc µg/l 5000 

— *pentru control 
 

 

Aer – Emisii de la coșul de dispersie al centralei termice  
Nr. crt. Indicatori de calitate Valoare limită U.M. Frecvența Cadrul legal 

1. Pulberi 100 (50)(1)  mg/Nm3 

SEMESTRIAL 

Ordinul 
462/1993 - 
Anexa 1 
SR ISO 
10396:2008 
PS-LSMV-EM-
01 
Legea 
188/2018 (din 
1 ian. 2030) 

2. Oxizi de sulf 2000 mg/Nm3 
3. Oxizi de azot 500 (650)(1) mg/Nm3 
4. Oxid de carbon (CO) 250 mg/Nm3 

5. Substanțe organice (C total) 50 mg/Nm3 

(1) Valorile de 50 pentru pulberi si 650 pentru oxizi de azot, sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2030, conform Legii 
188/2018 
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Aer – Emisii de pulberi la coșurile halelor de producție  

 

Sol – Puncte de prelevare: 6 puncte de prelevare (S1 – S6), amplasate pe conturul 
amplasamentului așa cum sunt prezentate in anexa 6. Probele se iau de la 5 cm, respectiv 30 
cm adâncime, conform cu cerințele legale. 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
calitate 

Valori normale, mg/kg 
substanță uscată 

Prag de alertă, mg/kg 
substanță uscată Frecvența Cadrul 

legal 

1 Total hidrocarburi 
din petrol <100 1.000 

Odata la 
10 ani 

Ordinul 
756/1997 

2 

BTEX 
Benzen <0,01 0,5 
Toluen <0,05 30 
Etilbenzen <0,05 10 
Xilen <0,05 15 

3 Arsen 5 25 
4 Cadmiu 1 5 
5 Crom 30 300 
6 Nichel 20 200 
7 Plumb 20 250 
8 Zinc 100 700 
9 Staniu 20 100 
10 Mercur 0,1 4 

11 

Total HAP <0,1 25 
Antracen <0,05 10 
Benz(a)antracen <0,02 5 
Benzfluoranten <0,02 5 
Benz(o)perilen <0,02 10 
Benz(o)piren <0,02 5 
Crisen <0,02 5 
Fluoranten <0,02 10 
Indeno(1,2,3-
cd)piren <0,02 5 

Naftalina <0,02 5 
Fenantren <0,05 5 
Piren <0,05 10 

12 PCB <0,01 1 
13 Indice de fenol <0,02 5 
14 Cianuri totale <5 200 

VLE Frecventa Cadrul Legal

1 Coș de dispersie Ex 3 mg/Nm3 50

2 Coș de dispersie nr. 30 mg/Nm3 50

4 Coș de dispersie Ex 5 mg/Nm3 50

5 Coș de dispersie 32 mg/Nm3 50

6 Coș de dispersie Ex 4 mg/Nm3 50

7 Coș de dispersie Ex 2 mg/Nm3 50

SEMESTRIAL Ordin 462/1993

Nr. 
crt. Loc de prelevare U.M.
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9 Riscuri de accidente majore 
Activitatile proiectului nu intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor 
de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, deci nu se pune problema 
riscurilor de accidente majore in sensul legislatiei aplicabile. 

10 Alte situatii de risc si masuri de reducere/eliminare a 
efectelor asupra mediului 
Ca orice activitate de productie, in cadrul careia se utilizeaza substante chimice, care in urma 
desfasurarii ei, asa cum s-a aratat in prezentul raport, genereaza emisii in mediul inconjurator, 
pot apare diverse riscuri de mediu, legate atat de functionarea echipamentelor de depoluare, 
cat si legate de modul de organizare si manipulare a materialelor si substantelor pe 
amplasament, ce pot conduce la eventuale poluari accidentale. 

Tabelul 11 prezinta potentialele riscuri si masurile de reducere/eliminare a potentialelor 
efecte asupra mediului ale acestora. 

Tabel 11 

Nr. 
crt 

Risc Măsuri de reducere/eliminare 

1. 
Incendiu cabinele de vopsire electrostatica 

 

- Legarea la pamant a utilajelor 
- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces) de control a procesului care 
opreste functionarea instalatiei in caz 
de avarie 
- Intretinerea utilajelor si 
echipamentelor electrice; 
- Interzicerea oricaror lucrari cu foc 
deschis  

2. Manipulare gresita a vaselor/butoaielor ce 
contin diverse chimicale si aparitia 
scurgerilor accidentale . 

— Conform procedurii interne, in 
caz de scurgeri de chimicale, 
angajatii implicati in manipularea 
acestora sunt instruiti si intervin cu 
materiale absorbante in vederea 
colectarii lichidelor, care apoi sunt 
depozitate in vase inchise si predate 
societatii autorizate in colectarea de 
deseuri periculoase. 

— Platformele betonate din zonele 
de manipulare chimicale, fac practic 
imposibila infiltrarea  scurgerilor 
accidentale  in sol si in apa 
subterana.  
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Nr. 
crt 

Risc Măsuri de reducere/eliminare 

3. Manipulare gresita a deseurilor periculoase 
cu posibilitatea afectarii calitatii solului si 
apei subterane 

— Respectarea procedurii SMM, 
de gestionare a deseurilor de catre 
toti angajatii;  

— Livrarea de traininguri periodice, 
cu privire la gestionarea deseurilor 
periculoase, angajatilor companiei, 
de catre responsabilul SMM (ISO 
14001) 

— modul de colectare, depozitare 
temporara pe platforme betonate, 
reduce riscul de afectare a solului. 
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11 Rezumat netehnic 
Prezentul rezumat se refera la proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament”, localizat in zona nord 
vestica a municipiului Sebeș (zona industrială, prevăzută prin PUZ/PUG), zona numita 
Câmpul Vintului pe DN Sebeș Vint. 

Descrierea activitatii 

Pe un teren cu folosință anterioara agricola, in suprafață de 50.601,49 m2 se va realiza o hala 
(parter) de producție industriala, cu o arie desfășurată de 25.275 m2, pe structură metalică, cu 
stalpi si ferme, anveloparea peretilor si acoperișului realizandu-se cu panouri sandwich. In 
aceasta hala isi va desfasura activitatea de productie mobilier de baie SC Savini Due SRL, 
activitate pe care in prezent o desfasoara in str. Augustin Bena, nr. 100A.    
Hala include 2 compartimente (1) destinat activitatilor de depozitare materie prima lemnoasa 
(placi de PAL, MDF, HDF si frize din lemn) si tamplarie in PAL, MDF, HDF si lemn si (2) 
destinat activitatilor de finisaj (slefuire semiautomata, acoperirea suprafetelor lemnoase prin 
aplicarea de folii PVC, acoperirea suprafetelor lemnoase prin aplicarea de grunduri, baituri, 
vopsele si lacuri). 
Pe amplasament, in exteriorul halei de productie, se vor realiza constructii si se vor amplasa 
instalatii de tipul: depozit de lacuri si vopsele, depozit de deseuri, atelier mecanic, sala 
compresoarelor, centrala termica, siloz de stocare rumegus, tocator de lemn, instalatii de 
filtrare cu saci de material textil si siloz de recuperare pulberi. 
Impactul prognozat asupra mediului  

Impactul asupra aerului 

Emisiile in atmosfera in perioada de constructie, vor fi cele specifice activitatii de santier, 
constand cu preponderenta in pulberi si gaze rezultate de la echipamentele de utilizate.  

Poluarea aerului nu va fi semnificativa in acest caz, impactul asupra calitatii atmosferei fiind 
de scurta durata, iar cu masuri administrative (de ex. stropiri regulate cu apa, sau instalarea 
de plase de protectie), acesta se va diminua. 

In faza de operare, utilajele de prelucrare vor fi aceleași cu cele pe care SC Savini Due le 
utilizeaza in prezent. Prin urmare nu se așteaptă o creștere a concentrației de pulberi la 
coșurile de dispersie, impactul acestora rămânând in limitele admise de legislația in vigoare 
(Ordin 462/1993).  Aceeași situație se așteaptă si in ceea ce privește emisiile de la centrala 
termica, deoarece echiparea acesteia nu se va modifica. 

In ceea ce privește emisiile de COV (exprimate in COT), societatea a inlocuit o serie de 
solventi cu continut ridicat de COV cu altii avand continut mult mai mic, iar pentru 40% din 
viitoarea productie de mobilier se va utiliza metoda acoperirii cu folie fara a se mai folosi 
solventi.  

Pentru determinarea emisiilor fugitive de compușii organici volatili (COV) in perioada de 
funcționare a proiectului, a fost realizat ” Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut 
de compuși organici volatili” in ipoteza capacitații anuale maxime de producție. 
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Astfel, ținând cont de Legea 278/2013 privind emisiile industrial, Anexa 7, partea 7 si de Cap 
II din INDRUMAR TEHNIC pentru implementarea HG 699/2003 si HG 1902/2004 in activitățile 
si instalațiile de acoperire a suprafețelor din lemn- elaborat de către Institutul național al 
Lemnului, după calculul bilanțului COV, s-au determinat atât emisiile fugitive (F= 142873,16 
kg COV/an) cat si valoarea emisiilor anuale de referință (720 562,72 kg) si valoarea  țintă de 
emisie (180 140,68 kg), observandu-se ca emisia totala (142 873,16 kg COV/an) este mai mica 
decât valoarea țintă la emisie si astfel este îndeplinită conformarea cu schema de reducere a 
emisiilor. 

Societatea a ales o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili, corespunzator 
Anexei 7 partea a 5-a , respectiv utilizarea unor produse cu un continut cat mai mare de 
substanță solida. 

Concluziile studiului de dispersie a poluantilor (COV, SO2, NOx, CO si particule in suspensie) 
rezultati din emisiile prognozate prin implementarea proiectului arata un impact minor al 
acestora asupra calitatii aerului.  
Astfel, in ceea ce priveste dispersia emisiilor COV, in urma implementarii proiectului 
concentratiile maxime  în imisie obținute prin modelarea dispesiei gazelor cu conținut de COV-
uri numai de la emisia sursei de pe amplasamentul analizat se află sub limitele prestabilite în 
legislația națională (de 3,2 ori mai scăzute decât CMA pe medie de 30 minute, de 23 ori mai 
scăzute decât CMA pe medie zilnică și de 1,07 mai scăzut decât VL pe medie anuală). 
Comparativ cu emisiile industriale similare și cele rezultate din traficul auto rutier, emisiile de 
la sursa viitoarelor activitati Savini Due au un aport minor în concetrațiile obținute pentru medii 
de 30 minute. Atât concentrațiile maxime de la emisia sursei de pe amplasamentul Abruzzo 
Real Estate SRL, cât și concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier 
se încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, prestabilite pentru expunere pe durată 
scurtă 30 min, respectiv expunere zilnică. În cazul expunerii pe durată lungă (un an), 
concentrațiile în imisie, provenite de la sursele industriale (alte surse decat viitoarea activitate 
a SC Savini Due SRL) și din traficul rutier depășesc valoarea limită de 5 µg/m3 prestabilită de 
lege, dar din studiul comparativ reiese că aceste concentrații sunt depășite și în cazul în care 
au fost considerate sursele din traficul rutiere cumulat cu surse industriale, altele decât cea 
de la Savini Due. Astfel se poate trage concluzia că depășirea VL pe medie anuală nu este 
datorată emisiilor din sursele viitoare Savini Due (amplasament Abruzzo Real Estate SRL). 
Din studiul de dispersie se poate observa că în zonele rutiere analizate concentrațiile obținute 
sunt destul de ridicate, reprezentând sursa majoră de poluare pentru COV.   
In ceea ce priveste emisiile de SO2, atat concentrațiile maxime de la emisia sursei Savini Due 
pe amplasamentul Abruzzo Real Estate, cât și concetrațiile cumulate din alte emisii industriale 
și traficul auto rutier se încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, prestabilite pentru 
expunere cu durată scurtă 30 min și orară, respectiv expunere cu durată lungă zilnică și 
anuală.  
Emisiile de NOx, respectiv NO2, datorate surselor SC Savini Due SRL pe amplasamentul 
Abruzzo Real Estate, se află sub limitele stabilite în legislația națională. Comparativ cu emisiile 
industriale și cele rezultate din traficul auto rutier, emisiile de la sursa SC Savini Due pe 
amplasamentul Abruzzo Real Estate, au un aport nesemnificativ în concetrațiile obținute 
pentru medii de 30 minute, orară, de 24 ore și anuală.  Concentratiile cumulate din alte emisii 
industriale și traficul auto rutier depășesc valorile maxime admisibile din lege, prestabilite 
pentru expunere cu durată scurtă orară. De asemenea, valoarea limită anuală pentru protecția 



 

 

SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL 
Studiu de impact asupra mediului pentru proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament” 

Octombrie 2020 

 

50 
© 2020 KPMG Advisory SRL. All rights reserved. 
Document classification: KPMG Confidential 

vegetației și ecosistemelor este depășită în cazul variantei emisiilor industriale și traficul auto 
rutier, dar concluzia studiului este că traficul rutier are un aport semnificativ în poluarea aerului, 
depășirile fiind localizate de-a lungul Autostrăzii A1. 
Emisiile de CO, rezultate din sursele SC Savini Due SRL pe amplasamentul Abruzzo Real 
Estate SRL, sunt mult sub limitele stabilite în legislația națională iar comparativ cu emisiile 
industriale și cele rezultate din traficul auto rutier, emisiile de la sursa Savini Due au un aport 
minor în concetrațiile obținute pentru medii de 30 minute, 8 ore și zilnică. 
Particulele in suspensie, de la emisia surselor Savini Due, arata concentratii maxime in 
imisie, sub limitele stabilite în legislația națională. Atât concentrațiile maxime din emisiile 
surselor viitoare Savini Due pe amplasamentul Abruzzo Real Estate, cât și concetrațiile 
cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier se încadrează sub valorile maxime 
admisibile din lege, prestabilite pentru expunere cu durată scurtă 30 min, respectiv expunere 
cu durată lungă zilnică și anuală.  
Impactul asupra sanatatii populatiei 

Evaluarea impactului asupra sanatatii a proiectului s-a realizat prin prisma impactului asupra 
mediului, in special asupra calitatii atmosferei, care nu este semnificativ, in conditiile in care 
valorile concentratiilor maxime de poluanti prognozati a fi emisi de societate, in imisiile 
calculate prin modelul de dispersie, respecta concentratiior stabilite in reglementarile 
aplicabile (Legea 104/2011 si STAS 12574/1987) pentru durată scurtă – medie de 30 minute, 
durată lungă – medie de 24 ore,  durată lungă – medie anuala. 

Contributia emisiilor SC Savini Due SRL, in comparatie cu nivelul de contributie al altor 
surse de poluare industriale si a traficului din zona potential afectata, nu este materiala.  

Concentratia maxima de COV în imisie, datorata numai de la emisia sursei SC Savini Due 
SRL, mult scăzuta fata de CMA pe medie de 30 minute, medie zilnică și VL medie anuală. In 
ceea ce priveste poluarea cumulativa, tinand cont si de emisiile celorlalte surse industriale si 
a traficului, emisiile COV, de la sursa Savini Due au un aport minor  
De asemenea, concentratiile maxime de SO2 in imisie de la sursele SC Savini Due SRL se 
află sub limitele legale.  
Concentratiile maxime de NO2, în imisie datorate surselor SC Savini Due SRL se află sub 
limitele stabilite în legislația națională, dar. concentratiile cumulate din alte emisii industriale și 
traficul auto rutier depășesc valorile maxime admisibile din lege, insa depasirile sunt localizate 
in lungul Autostrazii A1, ceea ce demonstreaza ca traficul rutier are un aport important. 
Concentratiile de CO, din sursele SC Savini Due SRL, sunt mult sub limitele stabilite în 
legislația națională, iar comparativ cu alte surse de emisii industriale și cele rezultate din 
traficul auto rutier, emisiile de la sursa Savini Due au un aport minor în concetrațiile obținute 
pentru medii de 30 minute, 8 ore și zilnică. 
Atat concentrațiile maxime a particulelor in suspensie de la emisia sursei societatii 
analizate, cât și concetrațiile cumulate din alte emisii industriale și traficul auto rutier se 
încadrează sub valorile maxime admisibile din lege, pentru expunere cu durată scurtă 30 min, 
respectiv expunere cu durată lungă zilnică și anuală. 

Astfel, se poate concluziona ca impactul asupra calitatii aerului si a sanatatii populatiei al 
proiectului analizat, este minor.  
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Impactul asupra apei 

Alimentarea cu apa necesara obiectivului atat in faza de constructie cat si in etapa de 
functionare,pentru uz menajer si tehnologic, se va face din cele 2 foraje amplasate pe 
terenul societatii SAPI, iar impactul cantitativ asupra apei este nesemnificativ, consumul de 
apa fiind preponderent pentru scop menajer (aprox. 2000 m3/an). Apa utilizata in procesul 
tehnologic va fi numai pentru cabinele de vopsire cu perdea de apa si la uscătoare, iar 
gradul de recirculare al acesteia este de 95%.  

Cantitățile limitate de apa uzată rezultată din procesele de spălare/curățare a rigolelor 
cabinelor cu perdea de apă vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil de volum 12 m3, unde vor 
fi tratate cu substante ce faciliteaza precipitarea deseurilor de vopsea si coagularea lor la 
suprafață. Deseurile colectate vor fi predate către SC JIFA SRL specializată în colectarea de 
deșeuri contaminate. Apele uzate menajere rezultate de la vestiare și de la secția de producție 
vor fi preluate de reteaua de canalizare interna si colectate in 4 bazine betonate vidanjabile 
de V=5 m3 fiecare, urmand sa fie transferate prin contract cu compania de compania de 
gospodarirea apelor locala, in canalizarea oraseneasca.  
Apele pluviale, potential impurificate cu produse petroliere, de pe platformele betonate ale 
amplasamentului, vor fi colectate, trecute printr-un separator de produse petroliere, ulterior 
dirijate printr-o rigola, in rigola de ape pluviale a drumului de acces. 

Având in vedere ca apa vidanjată se va descarcă ulterior in canalizarea orășenească 
menajera, ce urmează a fi epurata in stația de epurare orășenească, nu se pune problema 
unui impact semnificativ a acestor ape uzate menajere asupra mediului.  

Impactul asupra solului 

In  perioada de execuție a obiectivului, nu vor exista surse semnificative de poluați pentru sol, 
subsol si ape freatice deoarece prin tehnologiile de execuție se vor lua masuri speciale pentru 
a evita o potențială poluare (depozitarea temporara a tuturor tipurilor de deseuri generate se 
va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, impermeabilizata, 
bordurata si acoperita; accesul auto si parcarea se va realiza pe suprafetele prevazute cu 
aceasta destinatie; materialele utilizate in constructiile aferente prezentului proiect, nu sunt 
periculoase pentru mediu si nu pot produce un impact semnificativ). 

In etapa de operare/functionare activitate industriala se vor lua o serie de masuri pentru 
evitarea poluarii accidentale a solului astfel: 

— Toate substanțele/preparatele chimice vor fi aprovizionate în ambalajele originale ale 
producatorului, cu mijloacele de transport adecvate. Acestea vor fi descărcate din 
mijloacele de transport și manevrate în incinta obiectivului pe suprafețe betonate;  

— Depozitarea substanțelor/preparatelor chimice se va face în funcție de spațiul disponibil și 
de proximitatea utilizării acestora în depozite special amenajate, gestionate de personal 
calificat si instruit corespunzător; 

— In magazia de lacuri si vopsele vor exista bazine de retentie betonate, astfel incat 
potentialele scurgeri accidentale vor fi colectate in acestea, iar ulterior vor fi transferate in 
vase adecvate, inchise si vor fi predate companiilor autorizate pentru astfel de activitati;  
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— Produsele lichide se vor transporta la locul de utilizare in recipientii originali ai 
producatorului, doar in cantitatea necesara unui schimb de lucru. Pardoseala halei este 
betonata, astfel incat scurgerile accidentale vor fi colectate si eliminate conform cerintelor 
legale. 

— Toate tipurile de deseuri (inclusiv cele periculoase) generate in perioada de operare a 
proiectului vor fi depozitate temporar pe amplasament in zone special amenajate, 
betonate, impermeabilizate si acoperite. 

Având in vedere cele descrise mai sus, atât in faza de construcție, cat si in faza de operare, 
proiectul nu va produce impact semnificativ asupra solului si subsolului. 

Implementarea proiectului nu produce impact semnificativ asupra mediului, ba din contra, 
deoarece pe amplasamentul analizat isi va desfasura activitatea SC Savini Due SRL, iar 
distanta fata de zonele rezidentiale este mut mai mare in comparatie cu amplasamentul 
prezent al societatii, impactul activității acesteia asupra mediului se va diminua.  
Se poate afirma, in consecință, ca proiectul analizat, nu produce un efect semnificativ asupra 
mediului înconjurător. Compania va implementa un program de monitorizare a descărcărilor 
in mediu, astfel încât sa poată controla si gestiona impactul sau asupra mediului. 
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12 Lista referinte/surse informatii 
Pentru realizarea prezentului studiu de impact asupra mediului s-au utilizat urmatoarele 
surse 

1 Memoriu de prezentare al proiectului “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament”,  intocmit de 
societate in conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5E  la metodologie. 

2 Studiul geotehnic nr. 84/2020, S.C. MEL-DAR GEOTOP S.R.L. 

3 Caietul forajelor nr. 1 si 2 (2019) – SC Siron SRL; profilele forajelor; 

4  Aviz de Gospodarirea Apelor nr. 115/06.10.2020; 

5 Emisiile atmosferice din cadrul SC Kronospan Trading SRL, SC HC Timber Production 
SRL si SC Hidroconstructia SA, transmise de APM Alba catre SC Abruzzo Real Estate 
SRL prin adresa nr. 8672/11.09.2020, la solicitarea acestuia (adresa nr. 1111/24.08.2020); 

6 Rezultate masuratori pulberi in suspensie si nivel de zgomot pentru amplasamentul 
prezent al SC Savini Due SRL (Lajedo SRL - raport incercare 468/31.03.2020); 

7 Rezultate analize calitate apa subterana si sol de pe amplasamentul Abruzzo (Lajedo SRL 
– rapoarte de incercari nr. 1824 si 1825 din 24.09.2020); 

8 Rezultate analize calitate emisii la cosuri pentru amplasamentul prezent al SC Savini Due 
SRL (Lajedo SRL – rapoarte de incercari nr. 1752 si 1753/16.09.2020; 

9 Studiul de dispersie al poluantilor (COV, pulberi, NOx, SO2) realizat de CCMD – 
ISUMADECIP, Universitatea Babes-Bolyai, Octombrie 2020;  

10 Autorizatia de mediu nr. 221/28.11.2011, revizuita la data de 19.08.2020, pentru SC Savini 
Due SRL; 

11 Informatii topografie - http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2016/11/PMCA%20AB.pdf 
si : http://www.sebesonline.ro/coordonate_generale/ 

12 https://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-
life/home/  
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Anexa 1 – Certificat KPMG 
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Anexa 2 - Schema flux proces tehnologic 
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Anexa 3 - Materii prime si substante utilizate in productia 
prognozata 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

1 Placi PAL, MD, 
MDF (m3) 17500.00 N      Depozit materie prima  2000 

m3  
2 Frize lemn  (m3) 900.00 N     Depozit materie prima 100 m3  

3 Folie pentru 
acoperire (mp) 8000.00 N     

 Magazia presa 500 mp 

4 Bordura (ml) 160000.00 N 
  

Magazia materiale 10 000 
ml 

5 Adezivi (kg) 10000.00 N      Magazia materiale  500 kg 

6 PUG4A (kg)  
20000 P 

GHS02, GHS07, 
GHS08 

 H315, H319, 
H317, H335, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

400kg 

7 VBC9A09 (kg) 

 
 

3500.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H226, H315, 
H319, H317, 
H335, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

8 VBT9A01 (kg) 
 

11000.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS05 

H225, H315, 
H318, H317 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

9 VTC80 (kg)  
200.00 N   

N/A magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 1kg) 

 
16kg 

10 LZC944 (l) 2500.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H332, H315, 
H319, H335, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

25l 

11 05WOM044/E030
47 (kg) 300  N 

  

H302, H312, 
H315, H319, 
H332 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

150kg 

12 TXW14  (l) 

 
10.00 

 
  

P GHS02, GHS07 

H226, H332, 
H319, H317, 
H361, H335, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 12,5l) 

10l 

13 LHR5030 (kg) 300.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

150kg 

14 CWAT31 (kg) 
 

75.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

75kg 



 

 

SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL 
Studiu de impact asupra mediului pentru proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii 
administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament” 

Octombrie 2020 

 

57 
© 2020 KPMG Advisory SRL. All rights reserved. 
Document classification: KPMG Confidential 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

15 CWAT32 (kg) 
 

75.00 
  

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

75kg 

16 CWAT34 (kg) 200.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

17 CWAT62 (kg) 200.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
200kg 

18 CWAT63 (kg) 150.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

150kg 

19 cwat91 (kg) 200.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H336, 
H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

20 cwat94 (kg) 700.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

400kg 

21 cwat93 (kg) 
 

100.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
100kg 

22 cwat92 (kg) 
 

250.00 
  

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H336, 
H304,  

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

250kg 

23 LZC1026  (l) 5000.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H336, 
H373, H304, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

50l 

24 cwat95 (kg) 175.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

25 cwat96 (kg) 180.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

26 cwat97 (kg) 100.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

27 cwat98 (kg) 300.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

28 CWAT08 (kg) 180.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

29 CWAT03 (kg) 250.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
250kg 

30 CWAT23 (kg) 
 

700.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

31 CWAT19 (kg) 100.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
 
100kg 

32 LHR25183  (kg) 47000.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

825kg 

33 LNB24153 ((l) 
 

42000.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H317,  
H336, H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

500l 

34 LUA463  (l) 3500.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H336,  
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

400l 

35 LGA513 (kg) 3000.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225,H315, 
H317, H319, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

300kg 

36 LBA521  (kg) 
 

1000.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225,H315, 
H317, H319, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

37 LZC504  (l) 20000.00  P GHS02, GHS05, 
GHS07 

H226, H315, 
H318, H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

825l 

38 LZC70 ((l) 8000.00  P GHS02, GHS07 

H226, H336 magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25l) 

375l 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

39 PXS5AA2 (l) 2000.00  P 
GHS02, GHS07, 
GHS08, GHS05, 
GHS06 

H226, H302, 
H311, H314, 
H336, H410 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
mat plastic de 1l) 

 
100l 

40 LNB20  (l) 

 
 

8000.00 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H317, H336, 
H334 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 12,5l) 

 
200l 

41 D339  (l) 82000.00  P GHS02, GHS07 

H225, H319, 
H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 200l) 

800l 

42  PIS5AA1  (kg) 80000.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 200kg) 

800kg 

43  TV80  (l) 1200.00 
  

P GHS02, GHS05, 
GHS07 

H242, H302, 
H332, H314 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
mat. plastic de 1kg) 

 
16l 

44 TV72 (l)  
1200.00 P GHS02, GHS07, 

GHS08 

H225, H315, 
H319, H317, 
H336, H304, 
H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 1l) 

 
16l 

45 KKR114(kg) 2200.00 N   
N/A magazie, ambalaje originale 

de la producator (saci mat. 
plastic 25kg) 

100 kg 

46 LRA52 (l) 4000.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H337, 
H304, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

300 kg 

47 T03784 (kg) 205.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H372 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
100kg 

48 LNB31  (l) 
 

3000.00 
  

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H317, 
H361, H336, 
H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 12,5l) 

50l 

49 H03783 (kg) 5500.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H336, 
H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

50 F03907 (kg) 550.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H372 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 5kg) 

 
50kg 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

51 G03884 (kg) 1000.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H315, H336, 
H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 5kg) 

 
200kg 

52 F03908 (kg) 700.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H315, 
H319, H336, 
H304 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 5kg) 

 
100kg 

53 G02052 (kg) 300.00 P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

50kg 

54 F03906 (kg) 100.00  P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

50kg 

55 G02053 (kg) 
 

350 
 

P GHS02, GHS07, 
GHS08 

H225, H319, 
H336 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

 
50kg 

56   
CTF4AA2 (kg) 3000.00 P GHS07 

H317 magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
mat. plastic de 1000l) 

1000l 

57 Chit alb (kg) 3.00 N 
  

N/A magazie,  ambalaje originale 
de la producator (recipient 
plastic 1kg) 

 
3 kg 

58 Chit maro 7.00 N 
  

N/A magazie,  ambalaje originale 
de la producator (recipient 
plastic 1kg) 

5kg 

59 ISOCOLL6056(kg
) 6000.00 N 

  magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

60 DUDITERM (kg)  
13000.00 N   

N/A magazie, ambalaje originale 
de la producator (saci mat. 
plastic 25kg) 

750 kg 

61 NUNIVIL 1601 
(kg) 3000.00 N 

  magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

62 DUDIVIL SP/1 
(kg) 

 
500.00 N   

N/A magazie, ambalaje originale 
de la producator (galeata 
mat. plastic de 25 kg) 

 
100 kg 

63  DUDIVIL ST50/1 
(kg) 

 
200.00 N   

N/A magazie, ambalaje originale 
de la producator (galeata 
mat. plastic de 25 kg) 

 
10 kg 

64 NUNIVIL118 (kg) 700.00 N 

  magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
materiei prime, a 
substantei sau a 
preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuala 
(productia 
prognozata) 

Clasificarea si etichetarea substantelor si a 
preparatelor chimice* 

Mod de stocare  

 

Categorie 
(periculoase/
nepericuloas

e) - P/N 

Periculozitate** Fraze de risc 

Capacit
ate 

maxim
ă de 

stocare 

65 NUNIVIL90 (kg) 580.00 N  

 magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 

66 DUDIPUR 
D30(kg) 1000.00 N  

 magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

200kg 

67 VILDURl202 (kg) 100.00 P  

H332, H335, 
H317, H412 

magazia de diluanti si 
vopsele, ambalaje originale 
de la producator (recipient 
metal de 25kg) 

100kg 
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Anexa 4 – Lista solventi – continut de toluen si etil benzen 

 

kg % min max % min max

PUG4A160 50000
VBC9A09 5000
VBT9A01 6000
LZC944 3624
05WOM044 300
TXW14 42
LHR5030 200 2,5-4,99 5.00 9.80
CWAT31 300 2,5-4,99 7.50 14.70
CWAT32 50 2,5-4,99 1.25 2.50
CWAT34 600 2,5-4,99 15.00 29.90
CWAT62 250 2,5-4,99 6.25 12.47
CWAT63 500 2,5-4,99 12.50 24.50
CWAT91 500 1-2,49 5.00 12.45
CWAT92 400 1-2,49 4.00 9.96
CWAT93 100 1-2,49 1.00 2.49
CWAT94 500 1-2,49 5.00 12.45
LZC1026  6153 30-49,9 1845.90 3070.34
CWAT95 200 1-2,49 2.00 4.98
CWAT96 200 1-2,49 2.00 4.98
CWAT97 200 1-2,49 2.00 4.98
CWAT98 200 1-2,49 2.00 4.98
CWAT03 100 0,1-0,5 0.10 0.50 2,5-4,99 2.50 4.99
CWAT08 700 2,5-4,99 17.50 34.93
CWAT19 500 0,1-0,5 0.50 2.50 2,5-4,99 12.50 24.95

LHR25183  25000 2,5-4,99 625.00 1247.50
LNB24153 7776 5-9,99 388.80 776.82
LUA463  4675 20-24,9 935.00 1164.00
LGA513  9930 5-9,99 496.50 992.00
LBA521 5000 3-4,99 150.00 250.00 5-9,99 250.00 499.50
LZC504  9250
PXS5AA2 1000
LZC70 2270
LNB20  4805 2,5-4,99 120.00 239.00
D339  50560
PIS5AA1  50000 1-2,49 500.00 1245.00
TV80 1100
TV72 913 30-49,9 76.97 455.58
KKR114 1000 1-2,49 10.00 24.90
LRA52 4985 5-9,99 249.25 498.00
T03784 5000 1-2,49 50.00 124.50 2,5-4,99 125.00 249.50
LNB31 4840 5-9,99 244.00 483.50
H03783 5500 1-2,49 55.00 136.95
G03884 5000 1-2,49 50.00 124.50
G02052 1000 1-2,49 10.00 24.90
G02053 1000 1-2,49 10.00 24.90
F03906 1000 1-2,49 10.00 24.90
F03907 5000 1-2,49 50.00 124.50
F03908 5000 1-2,49 50.00 124.50
CTF4AA2 5000
chit alb 100
chit maro 50
ISOCOLL 6056 8400
DUDITERM 20000
 DUDIVIL ST50/1 200
DUDIVIL SP/1 500
NUNIVIL 1601 5000
NUNIVIL 118 826
NUNIVIL 90 580
DUDIPUR D30 1000
VILDUR L202 115
TOTAL 4560.52 8309.74 1844.50 3814.56

Conținut toluen

CAS 108-88-3

Conținut etil benzen

CAS 100-41-4Denumire produs

Cantitate anuală 
producția 

prognozată
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Anexa 5 – Planul de gestionare a solvenților organici 
Elaborat in conformitate cu:  
- Legea 278/2013 privind emisiile industrial, Anexa 7, partea a7-a ;  
- Cap II din INDRUMAR TEHNIC pt implementarea HG 699 669/2003 si HG 1902/2004 in 
activitatile si instalatiile de acoperire a suprafetelor din lemn- elaborat de catre Institutul 
national al Lemnului.  
 
Profilul de activitate  
Fabrica produce mobilier de baie din materiale lemnoase (lemn, HDF, PAL, MDF) cu fronturi 
profilate, finisat:  
- cu baituri, grunduri, lacuri, pe baza de rasini nitrocelulozice, poliuretanice si acrilice;  
- prin acoperire cu folie PVC.  
 
Procesul tehnologic  
Aplicarea materialelor de acoperire se face prin:  
- pulverizare manuala, cu pistoale cu aer comprimat sau cu air mix;  
- automat, cu pistoale cu aer comprimat sau cu air mix;  
- aplicare electrostatica;  
- aplicare cu valturi;  
- aplicare prin imersie;  
- presare la cald prin vacuumare, dupa aplicarea prin pulverizare a unei pelicule de adeziv 
poliuretanic pe baza de apa.  
 
Regimul de functionare al instalatiei este, in medie : 6 ore/zi, 250 zile/an, respectiv 1500 
ore/an. 
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DENUMIRE PREPARAT UTILIZAT 

 
U.M. 

 
Densitate 

(kg/l) 

Cantitate 
consumata/an 

Masa 
anuala 
(kg/an) 

 
COV      

% 

Input anual 
COV = I1 
(kg/an) 

Continut 
solid 

(kg/an) 

Vopsea alba lucioasa VDT7A160/PUG4A160 kg 1.000 50000.00 50000.00 32.7 16350.00 33650.00 
Grund primer UV poliacrilic VBC9A09  kg 1.000 5000.00 5000.00 16.9 845.00 4155.00 
Grund UV acrilic alb VBT9A01  kg 1.000 6000.00 6000.00 5 300.00 5700.00 
Diluant pt. UV (LZC944 MLOF25)  l 0.906 4000.00 3624.00 100 3624.00 0.00 
Diluant D339  l 0.790 15000.00 11850.00 100 11850.00 0.00 
                
Diluant D339  l 0.790 15000.00 11850.00 100 11850.00 0.00 
Vopsea alba aroma lavanda-05WOM044/E03047 kg 1.000 50.00 50.00 3.8 1.90 48.10 
Catalizator pentru vopsea alba aroma lavanda-TXW14 l 1.050 40.00 42.00 30.8 12.94 29.06 
Vopsea antibacteriana LHR5030 kg 1.000 200.00 200.00 29 58.00 142.00 
Vopsea lucioasa visiniu (05KHR1/01806) -CWAT31 kg 1.000 300.00 300.00 41 123.00 177.00 
Vopsea lucioasa bleumarin (05KHR1/01807)-CWAT32 kg 1.000 50.00 50.00 45 22.50 27.50 
Vopsea lucioasa negru-(05KHR1/01808)-CWAT34 kg 1.000 600.00 600.00 41 246.00 354.00 
Vopsea lucioasa gri grafit-RAL7024-05KHR1/01990-
CWAT62 kg 1.000 250.00 250.00 42 105.00 145.00 
Vopsea rosu zmeura -RAL3027-05KHR1/01991-
CWAT63 kg 1.000 500.00 500.00 45 225.00 275.00 
Vopsea Tortora scuro mata (05KKR4/S03620) -
/cwat94 kg 1.000 500.00 500.00 51 255.00 245.00 
Vopsea Grigio chiaro mata (05KKR4/S03617) -/cwat91 kg 1.000 500.00 500.00 44 220.00 280.00 
Vopsea Verde chiaro mata (05KKR4/S03618) -/cwat93 kg 1.000 100.00 100.00 40 40.00 60.00 
Vopsea Bermuda mata (05KKR4/S03619) -/cwat92 kg 1.000 400.00 400.00 52 208.00 192.00 
Vopsea Grigio Perla, 05KKR4/G04071 (S1502-Y50R)-
/95 kg 1.000 200.00 200.00 50 100.00 100.00 
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Vopsea Grigio Pastello, 05KKR4/T04073 (S3500)-/96 kg 1.000 200.00 200.00 50 100.00 100.00 
Vopsea Viola Pastello 05KKR4/T04075 (S3010-
R40B)-/97 kg 1.000 200.00 200.00 50 100.00 100.00 
Vopsea Blu Pastello 05KKR4/G04072 (S3020-R90B)-
/98 kg 1.000 200.00 200.00 50 100.00 100.00 
Vopsea lucioasa gri (05KHR1/01794) -CWAT03 kg 1.000 100.00 100.00 29 29.00 71.00 
Vopsea lucioasa albastru electric (05KHR1/01797)-
CWAT08 kg 1.000 700.00 700.00 39 273.00 427.00 
Vopsea lucioasa verde deschis (05KHR1/01800)-
CWAT19 kg 1.000 500.00 500.00 30 150.00 350.00 
Vopsea lucioasa mov/lilla (05KHR1/01802) -CWAT64 kg 1.000 1000.00 1000.00 30 300.00 700.00 
Vopsea poliuret. alba lucioasa (LHR25183 MNSM25) kg 1.000 25000.00 25000.00 28 7000.00 18000.00 
Catalizator pt. vopsea poliuret. alba (LNB24153 
MLOF25) l 0.972 8000.00 7776.00 66 5132.16 2643.84 
Diluant poliuretanic lent (LZC70 MLOF25) l 0.908 2500.00 2270.00 100 2270.00 0.00 
Catalizator vopsea lucioasa - culori (LNB20 
MLOF12A) l 0.961 5000.00 4805.00 75 3603.75 1201.25 
                
Diluant D339  l 0.790 20000.00 15800.00 100 15800.00 0.00 
Grund alb PIS5AA1  kg 1.000 50000.00 50000.00 24 12000.00 38000.00 
Catalizator pt. grund - TV80 l 1.100 1000.00 1100.00 3 33.00 1067.00 
Accelerant pt. grund - TV72 l 0.913 1000.00 913.00 84 766.92 146.08 
Grund izolant alb pt canturi KKR114  kg 1.000 1000.00 1000.00 42 420.00 580.00 
Diluant electrostatic lent (LZC504 MLOF25)  l 0.925 10000.00 9250.00 100 9250.00 0.00 
Grund primer electrostatic-PXS5AA2 l 1.000 1000.00 1000.00 74 740.00 260.00 
Diluant D339  l 0.790 7000.00 5530.00 100 5530.00 0.00 
Grund poliesteric transparent LRA52  l 0.997 5000.00 4985.00 43 2143.55 2841.45 
Grund gri pentru decape' -05KKR11/T03784 kg 1.000 5000.00 5000.00 53 2650.00 2350.00 
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Catalizator intaritor LNB31 MLOF12A l 0.968 5000.00 4840.00 48 2323.20 2516.80 
Grund acrilic alb pentru decape' -05KKR11/H03783 kg 1.000 5500.00 5500.00 24 1320.00 4180.00 
Grund finitura acrilic-GRIGIO PIETRA -
05KKR11/G03884 kg 1.000 5000.00 5000.00 42 2100.00 2900.00 
Patina alba pt. decape COLORAT -05CQT1/G02052 kg 1.000 1000.00 1000.00 80 800.00 200.00 
Patina bej - DECAPE SBIANCATO -05CQT1/G02053 kg 1.000 1000.00 1000.00 80 800.00 200.00 
Patina GRI -05CQT1/F03906 kg 1.000 1000.00 1000.00 80 800.00 200.00 
Grund albastru acrilic (DECAPE AZZURRO) -
05KKR11/F03907 kg 1.000 5000.00 5000.00 42 2100.00 2900.00 
Lac incolor acrilic decape (LUA463 MLTC25) l 0.935 5000.00 4675.00 78 3646.50 1028.50 
Grund poliuretanic transparent LBA521 kg 1.000 5000.00 5000.00 58.8 2940.00 2060.00 
Grund verde (DECAPE VERDE)-05KKR11/F03908 kg 1.000 5000.00 5000.00 40 2000.00 3000.00 
Diluant D339  l 0.790 7000.00 5530.00 100 5530.00 0.00 
Diluant universal (LZC1026 MLOF25) l 0.879 7000.00 6153.00 100 6153.00 0.00 
Bait arte povera CTF4AA2 kg 1.000 5000.00 5000.00 0 0.00 5000.00 
lac poliuretanic transparent LGA513 l 0.993 10000.00 9930.00 53 5262.90 4667.10 
Chit de cutit (alb) kg 1.000 100.00 100.00 0 0.00 100.00 
Chit de cutit (maro) kg 1.000 50.00 50.00 0 0.00 50.00 
Adeziv ISOCOLL ECO 6056 bianco, 290ml kg 1.400 3000.00 4200.00 0 0.00 4200.00 
Adeziv ISOCOLL ECO 6056 bianco, 600ml kg 1.400 3000.00 4200.00 0 0.00 4200.00 
Adeziv de topire DUDITERM  kg 1.000 20000.00 20000.00 0 0.00 20000.00 
Aracet pentru presa curbare- NUNIVIL 1601 kg 1.000 5000.00 5000.00 0 0.00 5000.00 
Aracet pentru spinatrice - DUDIVIL SP/1 kg 1.000 500.00 500.00 0 0.00 500.00 
Aracet pentru montaj - DUDIVIL ST50/1 kg 1.000 200.00 200.00 0 0.00 200.00 
Aracet pentru spinatrice - NUNIVIL 118 MOD kg 1.180 700.00 826.00 0 0.00 826.00 
Aracet pentru frontalina- NUNIVIL 90 kg 1.000 580.00 580.00 0 0.00 580.00 
Adeziv DUDIPUR D30 kg 1.000 1000.00 1000.00 0 0.00 1000.00 
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Catalizator VILDUR L202  l 1.150 100.00 115.00 0 0.00 115.00 
TOTAL       330744.00   150603.32 180140.68 
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I1 = Cantitatea solventilor organici sau cantitatea lor în preparatele achizitionate, care 
se utilizează într-o instalatie în perioada de timp, care stă la baza calculului solventilor. 
 
Metodele de aplicare ale materialelor de acoperire si dotarea tehnica 
 
Baituire  Imersie  1 cabina fara tunel de uscare  
Lacuire  Pulverizare manuala  1 cabina de pulverizare, pistol air-

mix, fara tunel/camera uscare  
Grunduire, 
patinare, 
lacuire/vopsire  

Pulverizare manuala  3 cabine de pulverizare, pistol air-
mix, cu camera uscare  

Grunduire 
capace WC  

Pulverizare manuala  2 cabine de pulverizare, pistol air-
mix, 2 camere de uscare  

Vopsire capace 
WC  

Pulverizare automata  2 cabine pulverizare 
electrostatica, pistol air-mix, 1 
tunel de uscare  

Grunduire  Aplicare cu valturi  2 valturi, 2 camere de uscare UV  
Vopsire  Aplicare cu perdea de 

vopsea  
1 cabina cu masina de aplicare cu 
perdea de vopsea, 1 tunel uscare 
UV  

 
Pulverizarea manuala se face la cabine prevazute cu sistem de ventilatie, cu filtru uscat 
sau cu perdea de apa. Emisiile la pulverizare sunt colectate prin intermediul hotelor de 
aspiratie dotate cu filtre fagure pentru retinere poluanti si transmise apoi sub forma de 
gaze reziduale prin intermediul conductelor, catre cosurile de evacuare.  
 
O mica parte din emisii sunt captate de catre perdeaua de apa a cabinelor (2%).  
 
Pulverizarea automata se face in linii compuse din roboti de pulverizare urmati de 
tunele de uscare. Emisiile la pulverizare sunt colectate prin intermediul hotelor de 
aspiratie dotate cu filtre fagure pentru retinere poluanti si transmise apoi sub forma de 
gaze reziduale prin intermediul conductelor, catre cosurile de evacuare.  
 
Aplicarea cu valturi si prin perdea de vopsea se face la linia UV compusa din 2 
instalatii cu valturi pentru grunduire, fiecare fiind urmata de cate o cabina de uscare cu 
UV si o instalatie cu perdea de vopsire, urmata de un tunel de uscare cu UV. Emisiile 
sunt mult mai putine si sunt colectate prin intermediul conductelor de ventilatie de la 
masinile de aplicat si cabinele/tunelul de uscare si transmise sub forma de gaze 
reziduale catre cosurile de evacuare.  
 
I – cantitatea de solventi organici cu continut de COV utilizati la intrarea in procesul 
tehnologic.  

I = I1 + I2 
 

I1 – cantitatea de solventi organici cu continut de COV cumparati si utilizati la intrare.  
I1 = 150 603,32 kg/an 
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I2 – cantitatea de solvent organic cu continut de COV recuperate  

I2 = 0 
 

Definirea parametrilor care se calculeaza:  
I1 - Cantitatea de solventi organici sau cantitatea lor in preparate cumparate,care este 
utilizata in proces in perioada de timp care sta la baza calcularii bilantului de masa.  

I1 = 150 603,32 kg/an 
I2-  Solventi organici sau cantitatea acestora in preparate recuperate, care sunt utilizati 
in activitate ca input de solventi pt reutilizarea acestora. Solventul recuperat se va 
inventaria de fiecare data cand va fi utilizat in derularea activitatii.  

I2 = 0 
 

O1 - cantitatea de compuşi organici volatili în emisiile de gaze reziduale;  
O1.1 - emisiile COV din gazul rezidual evacuat din instalaţie, din instalaţia capsulată, din 
hală, care este epurat într-o instalaţie de epurare şi este evacuat controlat;  
O1.2 - emisiile de COV din gazele reziduale dintr-o instalaţie, dintr-o instalatie capsulate 
si din hală, evacuate controlat fără a fi epurate; 

O1 = 0 
O2 - solvent in apa reziduala, respectiv captat de perdeaua de apa a cabinelor  O2 = 
2 % I1 (conf. INDRUMAR TEHNIC) ; 

O2= 3 012,06 kg COV/an 
O3 - solvent in produsul final;  

O3 = 0 
 

O4 - emisii difuze (cantitatea de solventi care raman in aer necaptati) O4 = 92 % I1 
O4 = 138 555,05 kg COV/an 

O5 - solvent distrus prin epurare;  
O5= 0  

O6- solvent in deseurile colectate (lavete, vopsea intarita etc.) O6= 5 % I1 
O6 = 7 530,16 kg COV/an 

 
O7 - solvent in produse vandute;  

O7 = 0 
O8 - solvent recuperat si neutilizat (distilare interna).  

O8 = 200 kg COV/an 
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O9 - Cantitatea de solvenţi eliberaţi în alte moduri  

O9=0 
Consum de solvent    Cs = I1- O8 = 150 603,32 kg  
 
Determinarea emisiilor fugitive si a emisiilor totale  
Emisia fugitiva    F= I1- O1 – O5 – O6 – O7 – O8  

F = 142 873,16 kg COV/an 
Emisia totala    E= F + O1  

E = 142 873,16 kg COV/an 
Cantitatea de substanta solida  

Css = 180 140,68 kg 
Valoarea emisiilor anuale de referinta  

VER = Css x 4 = 720 562,72 kg 
Valoarea tinta de emisie 

VTE = VER x 0,25 = 180 140,68 kg 
E < VTE – este indeplinita conformarea la schema de reducere a emisiilor 
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Anexa 6 – Puncte prelevare probe de sol si apa 
subterana 
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