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Studiu de impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu 

OBIECTIVUL ,,S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A.” DIN LOC. 
SEBEŞ, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR. 59, JUD. ALBA 

 

Aerul curat este esenţial pentru sănătatea noastră. Studiile arată că poluarea aerului cauzată 

de activităţile industriale şi de traficul rutier are un impact semnificativ asupra stării de sănătate a 

populaţiei, mai ales pentru persoanele care locuiesc în zonele urbane, adică pentru aproape 80% 

dintre europeni. Aerul poluat este cauza a numeroase tipuri de alergii şi a unor probleme respiratorii 

grave, precum astmul bronşic.  

Poluarea aerului este cauzată de industrie, de transporturi, de sistemele energetice, de 

agricultură, dar şi de fiecare cetăţean în parte. 

Deşi poluarea aerului afectează pe toată lumea, nu afectează pe toţi în aceeaşi măsură şi în 

acelaşi mod. Cele mai multe persoane sunt expuse poluării atmosferice în zonele urbane, din cauza 

densităţilor mai mari ale populaţiei. Unele grupuri sunt mai vulnerabile, în special persoanele care 

suferă de boli cardiovasculare şi respiratorii,  sugarii şi persoanele în vârstă. 

Nu este uşor de estimat care este măsura exactă a prejudiciului adus sănătăţii noastre şi 

mediului de poluarea atmosferică. Există însă numeroase studii pornind de la diverse sectoare sau 

surse de poluare. 

Unele modele economice pot fi utilizate pentru a estima costurile poluării aerului. Aceste 

modele conţin în general costurile în termeni de sănătate cauzate de poluarea aerului (scăderea 

productivităţii, costurile medicale suplimentare etc.), precum şi costurile generate de recoltele mai 

mici şi deteriorarea anumitor materiale. 

Ca urmare a unui volum din ce în ce mai mare de date ştiinţifice, a cerinţelor populaţiei şi a 

mai multor acte legislative, calitatea aerului în Europa s-a îmbunătăţit în mod considerabil în ultimii 

60 de ani. Concentraţiile multora dintre poluanţii atmosferici, inclusiv dioxidul de sulf, monoxidul 

de carbon şi benzenul, au scăzut foarte mult. Concentraţiile plumbului au scăzut cu mult sub 

limitele legiferate. 

Totuşi, în pofida acestor realizări, în Europa nu s-a ajuns încă la acea calitate a aerului 

prevăzută de legislaţie sau dorită de cetăţenii săi. Particulele în ssupensie şi ozonul sunt în prezent 

cei mai importanţi poluanţi în Europa, generând riscuri grave pentru sănătatea umană şi mediu. 

Legile şi măsurile actuale referitoare la calitatea aerului vizează sectoare, procese, 

combustibili şi poluanţi specifici. Unele dintre aceste legi şi măsuri stabilesc limite privind 

cantitatea de poluanţi pe care ţările le pot emite în atmosferă. Alte măsuri au ca scop reducerea 
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expunerii populaţiei la niveluri de poluanţi dăunătoare pentru sănătate, prin limitarea concentraţiilor 

ridicate – cantitatea unui anumit poluant în aer într-o anumită zonă la un anumit moment. 

Comunicarea aspectelor referitoare la calitatea aerului este esenţială. Nu doar că ne ajută să 

înţelegem mai bine situaţia actuală a calităţii aerului ci contribuie şi la reducerea impactului 

expunerii la niveluri ridicate ale poluării atmosferice. Pentru unii oameni, în familia cărora există 

persoane care suferă de boli respiratoriisau cardiovasculare, cunoaşterea nivelurilor de poluare din 

oraşul lor sau accesul la informaţii exacte şi prompte ar putea reprezenta unele dintre priorităţile 

principale ale vieţii de zi cu zi. 

Ştiinţa ne arată că până şi cele mai mici îmbunătăţiri ale calităţii aerului – în special în 

zonele foarte populate – au efecte benefice asupra sănătăţii şi determină reducerea costurilor. Printre 

aceste beneficii se numără o mai bună calitate a vieţii pentru cetăţenii care suferă de boli legate de 

poluare, o mai mare productivitate datorată numărului mai mic de absenţe de la locul de muncă pe 

motiv de boală şi costuri mai mici pentru societate în ceea ce priveşte serviciile medicale. 

Politicile puse în aplicare la nivel european, naţional şi sectorial au dus în timp la scăderea 

emisiilor multor poluanţi atmosferici şi au condus la niveluri acceptabile de calitate a aerului în 

toată Europa pentru unii poluanţi 

I. SCOP ŞI OBIECTIVE 

Evaluarea impactului asupra sănătăţii poate fi definită ca o combinaţie de proceduri, 

metode şi instrumente care analizează sistematic potenţialele (uneori neintenţionate) efecte ale 

unor politici, planuri, programe sau proiecte asupra unei populaţii, la fel ca şi distribuţia 

acelor efecte în populaţie. De asemenea, evaluarea impactului asupra sănătăţii defineşte 

măsuri adecvate pentru prevenirea/ minimizarea/controlul efectelor (OMS, 1999;1).  

Evaluarea impactului asupra sănătăţii constă în aplicarea evaluării riscului la populaţia ţintă 

specifică. Ca urmare, evaluarea impactului asupra sănătăţii se poate face numai după realizarea 

evaluării de risc. 

Evaluarea de risc este un proces interdisciplinar (mediu-sănătate) care constă în patru etape: 

- Identificarea pericolului 

- Evaluarea expunerii 

- Evaluarea relaţiei doză-efect 

- Caracterizarea riscului. 

Lucrarea de faţă a parcurs toate etapele obligatorii în evaluarea de impact asupra sănătăţii. 

 Scopul studiului a fost evaluarea impactului activităţilor care se  desfăşoară în cadrul 

obiectivului „S.C. Kronospan Sebeş S.A.” din loc. Sebeş, jud. Alba asupra sănătăţii populaţiei 
                                                
1 Quigley R, L.den Broeder, P.Furu, A. Bond, B. Cave, and R. Bos 2006 Health Impact Assessment International Best 
Practice Principle. Special Publication Series no. 5 Fargo, USA; International Association for Impact Assessment 
(http://www.who.int/hia/about/guides/en/) 
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rezidente (conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

1, nr. 127 din 21/02/2014). 

Menţionăm că Ord. MS 119/2014 prevede la art. 20 alin. 2 că evaluarea impactului asupra 

stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare 

a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, a 

certificatului de urbanism şi a memoriului tehnic, precum şi pentru alte situaţii specifice 

gospodăriilor. 

  

Obiectivele studiului sunt: 

- Evaluarea riscului pentru sănătate 

- Comunicarea riscului 

- Măsuri de reducere a impactului asupra sănătăţii 
 

II. OPISUL DE DOCUMENTE PE BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT STUDIUL  

• Cererea beneficiarului, înregistrată la CRSP Cluj cu nr. 1231 din 10.06.2016, în vederea 

reautorizării activităţilor de pe platforma Kronospan Sebeş 

• Raport de amplasament pentru obiectivul „S. C. Kronospan Sebeş S.A.” realizat de S.C. 

Global Innovation Solution S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, str. Bulevardul Ficusului, 

nr. 44A, sector 1. 

• Studiu privind analiza şi evaluarea dispersiei emisiilor de poluanţi în aer pentru obiectivul 

S.C. Kronospan Sebeş S.A., jud. Alba, realizat de S.C. Global Innovation Solution S.R.L. 

• Studii elaborate de către S.C. Centrul de Mediu şi Sănătate S.R.L. cu sediul în loc. Cluj-

Napoca, str. Busuiocului nr. 58, jud. Cluj/Cabinet de Medicina Mediului Dr. Eugen S. 

Gurzău, str. Cetăţii 23A, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, după cum urmează: 

- „Model de evaluare a expunerii şi variaţia spaţială a expunerii populaţiei din zone rezidenţiale 

din localitatea Sebeş şi o localitate de control” 

- „Evaluarea expunerii umane la nivel de grupuri populaţionale din perspectiva variaţiei spaţiale 

în zone rezidenţiale din localitatea Sebeş şi o localitate de control” 

- „Evaluarea riscurilor asociate în expunerea la substanţe specifice din perspectiva variaţiei 

spaţiale în zone rezidenţiale din localitatea Sebeş şi o localitate de control” 

-  „Sistem geografic informaţional pentru expunerea umană şi riscurile asociate” 

-  „Model de transfer al formaldehidei, PM10 şi PM2,5 exterior versus interior” 
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III. DATE GENERALE ŞI DE AMPLASAMENT (date din Raportul de amplasament 

realizat de S.C. Global Innovation Solution S.R.L.) 

  Studiul realizat de S.C. Global Innovation Solution S.R.L se referă la amplasamentul 

instalaţiei pentru producerea formaldehidei, a răşinilor pe bază de formaldehidă lichidă şi pulbere și 

a plăcilor lemnoase de tip MDF (fibră de densitate medie) şi PAL (plăci aglomerate de lemn), 

aparţinând S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A. din loc. Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 59, jud. 

Alba. Lucrarea a fost efectuată în baza Comenzii nr. 194102/23.02.2016, înaintată de S.C. 

KRONOSPAN SEBEŞ S.A. în calitate de beneficiar, către S.C. GLOBAL INNOVATION 

SOLUTION S.R.L. în calitate de elaborator, înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii 

pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 600. 

Menţionăm că Raportul de amplasament a fost realizat în vederea conformării cu cerinţele 

de prevenire şi control ale poluării, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile 

industriale, pentru susţinerea solicitării de către  S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A.către APM Alba,  

de emitere a unei noi Autorizaţii Integrate de Mediu, ca urmare a apropierii termenului de expirare a 

Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. SB 67/2007, revizuită la data de 01.03.2010 şi actualizată la 

08.01.2016. Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu expiră la data de 09.01.2017. 

  Din documentele puse la dispoziţie reiese că obiectivele principalelor activităţi ale  S.C. 

KRONOSPAN SEBEŞ S.A. desfăşurate în localitatea Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, 

judeţul Alba sunt: 

- „Fabricarea altor produse chimice organice, de bază” cod CAEN 2014; 

- „Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn”, cod CAEN 1621; 

- „Colectarea deşeurilor nepericuloase”, cod CAEN 3811; 

- „Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, cod CAEN 3832; 

- „Furnizarea de abur şi aer condiţionat”, cod CAEN 3530, şi activităţi conexe. 

Capacităţile de producţie pentru secţiile acoperite de prezenta documentaţie sunt 

următoarele: 

Þ Secţia chimică 

– Formaldehida sub formă de soluţie 50%: 80000t/an (40000t/an 100%); 

– Răşini lichide:198000t/an; 

– Răşini pulbere: 7500t/an. 

Þ Secţia MDF 

– Plăci MDF: 707000t/an. 

Þ Secţia PAL 

– Plăci PAL: 885000t/an. 
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O parte din producţia de plăci MDF şi PAL sunt prelucrate în continuare, pe linia de 

înnobilare.  

Obiectivul principal al Raportului de amplasament a fost evaluarea activităţii de protecţia 

mediului din societatea analizată (S.C. Kronospan S.A. Sebeş) din punct de vedere atât tehnic, cât şi 

al resurselor umane, care să garanteze că sunt prezentate în mod sigur şi pe bază integrată toate 

tehnicile de prevenire şi control al emisiilor provenite din activităţile desfăşurate în instalaţia 

tehnologică. 

Evaluatorul a  avut în vedere realizarea următoarelor obiective specifice: 

• istoricul amplasamentului şi utilizarea actuală pentru identificarea zonelor cu potenţial de 

contaminare; 

• identificarea cadrului natural al amplasamentului şi estimarea riscului posibil al oricărei 

contaminări; 

• analiza situaţiei actuale privind gradul de afectare al factorilor de mediu şi descrierea 

interacţiunii dintre factorii de mediu care pot exista pe teren; 

• s-a evaluat impactul cumulativ al platformei industriale şi al traficului din oraşul Sebeş, DN1, 

DN7 şi A1. 
 

Raportul de amplasament oferă autorităţii competente de mediu date asupra stării 

amplasamentului – inclusiv situaţia poluării actuale datorită funcţionării societăţii S.C. Kronospan 

Sebeş S.A. pe amplasamentul industrial, acest raport fiind realizat pe baza informaţiilor provenite 

din: 

• analiza datelor referitoare la instalaţiile existente în documentaţii elaborate anterior; 

• vizite şi investigaţii specifice efectuate pe amplasament;  

• chestionarea personalului unităţii; 

• raportul de amplasament anterior întocmit de S.C. Ecotech Com S.R.L. Cluj Napoca; 

• studiile de mediu întocmite până la această dată; 

• studiu de impact cumulativ; 

• studiul de analiză şi evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în aer (inclusiv poluarea de fond). 

 Emisiile rezultate s-au evaluat din activitatea instalaţiei deţinute de S.C. Kronospan Sebeş 

S.A., care constă în producerea formaldehidei, a răşinilor lichide şi pulbere pe bază de formaldehidă 

şi a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL şi înnobilarea plăcilor, precum şi din instalaţiile de 

ardere. 

Literatura de specialitate indică diferite metode de estimare şi metodologii de evaluare a 

impactului şi riscului, atât calitative cât şi cantitative.  Precizăm că nu toate amplasamentele afectate 
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de prezenţa unui anumit poluant vor prezenta acelaşi impact şi risc şi deci nu vor necesita acelaşi 

nivel şi aceleaşi tipuri de remediere. 

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Secţiunea a 2-a, documentaţia 

pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu indică atât o metodă generală de evaluare a 

impactului şi riscului, cât şi una cantitativă, aproximativă. 

Stabilirea valorilor limită de emisii se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT), 

fără a se prescrie utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii, dar luându-se în considerare 

caracteristicile tehnice ale instalaţiei deţinute de S.C. Kronospan Sebeş S.A., precum şi amplasarea 

sa geografică şi condiţiile locale de mediu, în fapt condiţiile specifice amplasamentului. 

Din analiza datelor obţinute, şi oferite de către S.C. Global Innovation Solution S.R.L., 

rezultă că emisiile specifice activităţii desfăşurate în cadrul instalaţiilor tehnologice sunt: 

- factorul de mediu aer:  

- emisii tehnologice:  

§ Producerea formaldehidei din metanol – poluanţi: formaldehidă, metanol, dimetileter, 

monoxid de carbon, oxizi de azot; 

§ Producerea răşinilor pulbere prin atomizarea răşinilor lichide – poluanţi: formaldehidă, 

pulberi, alţi COV; 

§ Operaţii de pregătire a aşchiilor de lemn pentru secţiile PAL şi MDF (depozitare, tocare, 

decojire – pentru secţia MDF, însilozare) – poluanţi: pulberi; 

§ Operaţii de uscare aşchii (PAL) şi fibre încleiate (MDF) - poluanţi: pulberi, 

formaldehidă,  NOx, CO, SO2, alţi compuşi organici rezultaţi atât din arderea 

combustibilului lemnos/gazos cât şi din uscarea aşchiilor de lemn, cum ar fi COV, 

aldehide, cetone, fenoli; 

§ Operaţii de presare aşchii încleiate (PAL) şi fibre încleiate (MDF) – poluanţi: pulberi, 

formaldehidă, alţi compuşi organici rezultaţi din presarea lemnului la cald: aldehide, 

cetone, fenoli; 

§ Operaţii de şlefuire şi finisare plăci- poluanţi: pulberi, formaldehidă. 

- emisii gaze de ardere- centrale termice: gaze de ardere (monoxid de carbon - CO, oxizi de 

azot - NOx (exprimat in NO2)), pulberi/pulberi de lemn, compuşi organici volatili şi metan; 

- emisii nedirijate - transport intern: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi nearse, 

dioxid de sulf şi aldehide şi depozitare materii prime lichide: metanol, formaldehidă, HCl; 

- factorul de mediu apă: încărcarea organică a apelor uzate menajere şi a apelor uzate tehnologice 

convenţional curate, apele de la spălătoria auto şi apele pluviale, pierderile accidentale ce pot 

apărea de la zona depozitare materii prime lichide; 
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- factorul de mediu sol: instalaţia tehnologică de obţinere a formaldehidei, zona depozitare 

materii prime lichide şi zone depozitare deşeuri. 
  

Localizarea amplasamentului 

 Din documentaţia depusă de către beneficiar rezultă că amplasamentul se află situat în 

intravilanul municipiului Sebeş în partea de nord a acestuia pe str. M. Kogălniceanu (DN 1),  

nr. 59, la ieşirea spre Alba Iulia., având următorele coordonatele geografice (STEREO 70) : 

 

 

Figura 1 Amplasament 

 

 

Tabel 1: Coordonate STEREO 70 

Punct Coordonate STEREO 70 
X Y 

1 388322625 497556577 
2 388334096 497964259 
3 387655734 498643235 
4 387637495 498633925 
5 387708167 497485294 
6 388019331 497466433 
7 388022596 497594040 

 

Conform planului de urbanism (PU) anexa nr. G existent, amplasamentul face parte din 

UTR 4, zona funcţională a construcţiilor industriale, unde funcţiuni complementare admise ale 

zonei sunt instituţii şi servicii publice de interes general, spaţii verzi amenajate, accese pietonale, 

carosabile, parcări, edilitare. 
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 Conform Extraselor CF  74058,75839,75838,7737/10/1,7693/1,7693/2 şi 7693/4 rezultă o 

suprafaţă totală de 577,988m2 aflată în proprietatea S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A, din care: 

- suprafaţa construită: 144266m2; 

- drumuri şi platforme betonate: 357415m2; 

- suprafaţa liberă: 76307m2. 

Terenul pe care îşi desfăşoară activitatea S.C. Kronospan Sebeş S.A. este amplasat în partea 

de Nord-Vest a oraşului Sebeş, pe terenul delimitat astfel:  

- la Est – DN 1 Alba-Iulia; 

- la Nord-Est – CF Vinţu de Jos – Sebeş; 

- la Sud – S.C. Mobis S.A. (clădiri dezafectate); 

- la Vest – Asociaţia Agricolă Sebeşeana şi Staţia Meteorologică a oraşului Sebeş.  

 
Vecinătăţile de interes ale amplasamentului sunt:  

– pe direcţia Sud: S.C. Mobis S.A., societate în dezafectare, pe o distanţă de 2km; o zonă de 

locuinţe a municipiului Sebeş la cca. 490m pe partea de vest a străzii M. Kogălniceanu, iar la o 

distanţă de 4,5km se află localitatea Petreşti; 

– pe direcţia Est: strada Mihail Kogălniceanu, la limita incintei între gardul societăţii şi stradă 

existând o zonă de parcare şi DN 1 Sebeş – Alba. Pe partea opusă străzii, în dreptul 

amplasamentului de la nord spre sud sunt amplasate: o zonă cu folosinţă industrială aparţinând 

S.C. Voltrans S.A.; o zonă cu folosinţă industrială aparţinând S.C. Alpin 57 Lux S.R.L., o zonă 

cu 4-5 locuinţe P + 1, din care cea mai apropiată locuinţă din această zonă este situată la 150m 

de rezervoarele de metanol şi la 160m de rezervoarele de formaldehidă, distanţa fata de 

instalaţia existentă de fabricare a formaldehidei fiind de cca.110m; la 500m se află râul Sebeş, 

CF Vinţu de Jos - Sibiu, precum şi terenuri agricole, iar la 2,5km - râul Secaş şi dealurile 

Podişului Secaşului; 

– pe direcţia Vest: strada Industriilor la limita incintei şi pe partea opusă străzii S.C. Holzindustrie 

Schweighofer S.R.L. şi în continuare terenuri agricole pe distanţa mare 4 ÷ 5km. În această zonă 

în partea de nord-vest a amplasamentului se află situată Staţia Meteo Sebeş la cca. 1700m, 

precum şi DN 7 Sebeş – Orăştie; 

– pe direcţia Nord - Vest: CF Sibiu - Vinţu de Jos în imediata apropiere a limitei incintei,  apoi 

autostrada A1 (tronsonul Sibiu – Orăştie) cu nodul de legătură cu DN 1, în continuare teren 

agricol şi zona de locuinţe a localităţii Lancrăm la cca. 700m de limita incintei şi Staţia Meteo 

Sebeş; 

– pe direcţia Nord: linia ferată Vinţu de Jos – Sebeş în imediata apropiere a limitei incintei,  apoi 

autostrada A1 (tronsonul Sibiu – Orăştie) cu nodul de legătură cu DN 1, în continuare teren 
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agricol şi zona de locuinţe a localităţii Lancrăm la cca. 700m de limita incintei;  până la 2,5km 

se întinde localitatea Lancrăm, existând şi un obiectiv protejat „Mormântul poetului Lucian 

Blaga”; 

– pe direcţia Nord-Est: la 3,25km se afla Râpa Roşie, rezervaţie naturală (geologică); 

– pe direcţia Sud-Vest: la o distanţă de aprox. 4,5- 5 km se întâlneşte rama Munţilor Sebeş. 

Gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase 
 
 Din datele furnizate în raportul de amplasament reiese că pentru substanţele periculoase 

utilizate pe amplasament s-a întocmit Notificare SEVESO, iar în anul 2014, s-a întocmit Raportul 

de securitate..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 În tabelul de mai jos este prezentată situaţia cantităţilor de substanţe periculoase existente 

comparativ cu cantităţile relevante şi cantităţile de prag calculate pentru fiecare din instalaţiile din 

amplasament. 

Tabel 1 Situaţia cantităţilor de substanţe 

Nr. 
crt. Instalaţia Denumire 

substanţă 
Cant. 

max (t) 

Clasificare 
conform 

HG 
804/2007 
Anexa nr. 

1 

Cantitate 
relevantă 
col. 2 (t) 

5% col. 
2(t) 

1  Fabricare 
formaldehidă 
40000 to/an  

Formaldehida 
soluţie  

6400  Partea 2, 
pct.2  

50  2,5  

Metanol  2400  Partea 1  500  25  
Săruri răcire  30  Partea 2, 

pct2, pct 3  
50  2,5  

2  Fabricare 
răşini lichide  

Formaldehida 
soluţie  

37* Partea 2, 
pct.2  

50  2,5  

3 Fabricare 
răşini lichide  

Trietilamina  0,3  Partea 2 
pct. 7b  

5000  250  

4 Laborator  Toluen  1,5  Partea 2 
pct. 7b  

5000  250  

5 Laborator  
Atelier 
întreţinere  

Acetona  0,5  Partea 2 
pct. 7b  

5000  250  

6  Rezervor de 
motorină I  

Motorina  48  Partea 1  2500  125  

7 Rezervoare 
de motorină II  

Motorina  9  Partea1  2500  125  

8 Rezervor de 
motorină III  

Motorina  45,5  Partea1  2500  125  

9 Linia CF – 
zona parcare 

Metanol  1000**  Partea 1  500  25  



 12 

Nr. 
crt. Instalaţia Denumire 

substanţă 
Cant. 

max (t) 

Clasificare 
conform 

HG 
804/2007 
Anexa nr. 

1 

Cantitate 
relevantă 
col. 2 (t) 

5% col. 
2(t) 

cisterne 
metanol  

 

Notă*  

În instalaţia de formaldehidă de 40000t/an cu rezervoarele de stocare metanol şi 

formaldehidă pot fi prezente cantităţi de substanţe periculoase mult peste cantităţile de prag 

calculate. Instalaţia este situată în apropierea limitei amplasamentului având în apropiere o cale 

importantă de comunicaţii şi o zonă de locuinţe pe partea opusă străzii.  

Ca urmare, instalaţia de formaldehidă de 40000t/an cu rezervoarele de stocare metanol şi 

formaldehidă a fost considerată ca fiind relevantă pentru securitate.  

Emisii 
 

Din rapoartele de analiză puse la dispoziţie şi Raportul Anual de Mediu, valorile pentru 

concentraţiile poluanţilor în emisiile de gaze reziduale, dar şi cele masice acolo unde a fost posibilă 

evaluarea, atât pentru sursele energetice cât şi în procesele tehnologice, sunt comparate cu valorile 

limită admise prin reglementările legislative actuale. Se constată că valorile măsurate se 

încadrează în limitele admise. 

Conform principiilor prevenirii şi controlului integrat al poluării, dar şi în conformitate 

cu legislaţia naţională din acest domeniu, valorile reglementate fie prin documente legislative, 

fie prin recomandări tehnice din domeniu, respectiv prin ghiduri de bune practici, sunt 

considerate cele mai bune tehnici disponibile din documentele de referinţă (BAT). 

Prin urmare, ne aflăm în situaţia de a constata faptul că în ceea ce priveşte emisiile 

generate de sursele existente pe platforma industrială S.C. Kronospan Sebeş S.A., sunt 

respectate principiile şi recomandările BAT, aşa cum sunt ele iterate în documentele IPPC. 

Imisii 
Conform prevederilor actualei autorizaţii integrate de mediu, pe amplasamentul 

Kronospan Sebeş S.A., nu sunt necesare măsurători ale concentraţiei poluanţilor în aerul 

atmosferic, respectiv ale imisiilor.  

Zgomot 
ª Sursele de zgomot în zonă sunt reprezentate de: 

- Circulaţia mijloacelor de transport pe drumul DN1, DN7 şi A1; 
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- Activităţile industriale ale obiectivelor economice învecinate. 

ª Sursele de zgomot în cadrul obiectivului studiat sunt reprezentate de: 

- Instalaţii tehnologice 

- Caracteristicile sursei: 

- sursa continuă, 24 ore/zi; 

- caracterul zgomotului: zgomot de frecvenţă medie;  

- contribuţia la emisia generală de zgomot a zonei: este principala sursă de zgomot de 

frecvenţă medie din cadrul unităţii. 

- Mijloace de transport 

- Caracteristicile sursei: 

- intermitentă; 

- acţionează 7 ore/zi cumulat; 

- caracterul zgomotului: zgomot de medie şi joasă frecvenţă 

ª Niveluri de zgomot 

Nivelul de zgomot pe amplasament, atât la limita amplasamentului cât şi la limita celei mai 

apropiate zone sensibile, cartierul M. Kogălniceanu, a fost măsurat/calculat în cursul anilor 2012, 

2013 şi 2015, ca obligaţie de mediu, rezultatele fiind consemnate în Raportul de interpretare a 

rezultatelor măsurătorilor sonometrice efectuate la limita amplasamentului şi în zonele protejate 

învecinate ale S.C. Kronospan Sebeş S.A. 

Rezultatele măsurătorilor/calculelor studiilor realizate în anii 2012-2013, prin comparaţie cu 

valorile maxime admise, sunt prezentate in tabelul următor: 

Tabel 2 Rezultatele măsurătorilor/calculelor comparate cu valorile maxime admise 

Nr. 
crt. 

Locaţia punctului de 
 măsurare/calculare 

Valoare 
dB(A) 

Valoarea 
reglementată Observaţii 

1 La limita estică a amplasamentului 37,94 65 Valoare 
calculată 

2 Limita amplasament SC Holzindustrie 
S.A., zona centrală 52,0 65  

3 Limita amplasament spre Lancrăm 62,0 65  
4 Culoar limită amplasament Sud 60,8 65  

5 La limita cartierului rezidenţial M. 
Kogălniceanu (zi, seara, noapte) 29,926 50 (zi) 

40 (noapte) 
Valoare 
calculată 

6 Nivelul ponderat de presiune acustică 
pe timp de zi LWzA  

62,03 70 Valoare 
calculată 

7 Nivelul ponderat de presiune acustică 
pe timp de noapte LWnA 61,83 70 Valoare 

calculată 

8 Indicatorul Lzsn 68,24 70 Valoare 
calculată 

9 Traficul rutier pe DN1 71,46 70 Valoare 
calculată 
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O analiză a datelor consemnate în tabelul de mai sus conduce la următoarele concluzii: 

- Nivelul ponderat al presiunii acustice, de 62,03dB(A) pe timp de zi, respectiv de 61,83dB(A) pe 

timp de noapte, este situat sub limita admisă de 70dB(A); 

- La limita amplasamentului, pe toate cele 4 direcţii, nivelul zgomotului se încadrează fiind sub 

limitele admisibile; 

- Zgomotul produs de instalaţiile S.C. Kronospan Sebeş S.A. la limita celei mai apropiate zone 

sensibile, cartierul rezidenţial M. Kogălniceanu, se situează sub limita admisă, pe timp de zi sau 

noapte; 

- Indicatorul Lzsn, care are în vedere nivelul de zgomot pe întreg parcursul unei zile, este de 

68,24dB(A), valoare care se situează sub nivelul reglementat de 70dB(A); 

- Nivelul zgomotului produs de traficul rutier pe DN1, DN7 şi A1 pe artera limitrofă 

amplasamentului obiectivului, depăşeşte uşor, cu 1,46dB(A), valoarea reglementată de 

70dB(A). 

De asemenea, un alt studiu de zgomot realizat în anul 2015 arată următoarele: 

Au fost efectuate măsurători de zgomot pe întreg perimetrul platformei, la datele de 25 

septembrie şi 9 octombrie 2015, pe timp de zi, cu toate instalaţiile de producţie în funcţiune, 

valorile fiind menţionate mai jos: 

Tabel 2: Rezultatele măsurătorilor de zgomot pe timp de zi 

Nr. 
crt. Poziţia punctului de măsurare Cod probă/ 

ind. planşă 
Durata 

(min,s) 
LAeq 

(dB) 
1 Colţul S-E al platformei Kronospan R032/KS 1 2’36” 60,1 
2 La 50m spre vest faţă de KS 1 R034/KS 2 2’18” 59,0 
3 La 80m spre vest faţă de KS 1 R036/KS 3 2’18” 59,0 
4 La 150m spre vest faţă de KS 1 R037/KS 4 2’18” 61,5 
5 La extremitatea sudică a 

platformei, mijlocul laturii 
R038/KS 5 2’16” 64,3 

6 Colţul S-V al platformei Kronospan R040/KS 6 2’10” 57,4 
7 Colţul N-V al platformei Kronospan R041/KS 8 2’12” 59,3 
8 Colţul situat la extremitatea 

nordică 
R042/KS 9 2’09” 62,7 

9 Punctul de marcare a două treimi 
din latura NE 

R027/KS 12 1’19” 57,3 

10 Colţul N-E al platformei Kronospan R028/KS 13 2’03” 63,7 
11 La limita platformei, în dreptul 

porții de intrare pers.nr.1 
R005/KS 14 3’48” 64,2 

12 La limita platformei, în dreptul 
porții de intrare auto nr.1 

R006/KS 15 25’00” 62,1 
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Interpretare: 

 Nivelul limitei maxime admise de 65dB(A), pe timp de zi, cu toate instalaţiile 

tehnologice în funcţiune, nu este depăşit în niciunul dintre cele 12 puncte de măsurare de pe 

limita amplasamentului. 
 

Măsurători pe timp de seară și măsurători pe timp de noapte 

 Având în vedere faptul că zona sensibilă din perspectiva emisiilor acustice pentru 

obiectivul studiat este latura estică, mărginită de str. M. Kogălniceanu, s-au realizat măsurători în 

punctele KS 14 si KS 15, la limita amplasamentului, în dreptul porţii de acces a personalului şi 

poarta de intrare auto. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 3: Măsurători pe timp de seară si măsurători pe timp de noapte 

Nr. 
crt. 

Poziţia punctului de măsurare Cod probă/ 
ind. planşă 

Durata 
(min., s) 

LAeq 
(dB) 

Măsurători pe timp de seară 
1 La limita platformei, în dreptul 

porții de intrare pers.nr.1 
Sec.16/KS 14 10’ 00” 63,1 

2 La limita platformei, în dreptul 
porții de intrare auto nr.1 

Sec.15/KS 15 10’ 00” 62,5 

Măsurători pe timp de noapte 
1 La limita platformei, în dreptul 

porții de intrare pers.nr.1 
Sec.21/KS 14 05’00” 61,4 

2 La limita platformei, în dreptul 
porții de intrare auto nr.1 

Sec.22/KS 15 05’00” 57,7 

 
Interpretare: 

Nivelul limitei maxime admise, de 65dB(A), pe timp de seară/noapte, cu toate instalaţiile 

tehnologice în funcţiune, nu este depăşit. 
 

Concluzii generale legate de zgomot:  

Zgomotul la limita amplasamentului 

Nivelul limitei maxime admise, de 65dB(A), pe timp de zi, cu toate instalaţiile tehnologice în 

funcţiune, nu este depăşit în niciunul dintre cele 12 puncte de măsurate de pe limita 

amplasamentului; 

Nivelul limitei maxime admise, de 65dB(A), pe timp de seară/noapte, cu toate instalaţiile 

tehnologice în funcţiune, nu este depăşit. 
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Nivelul zgomotului calculat la limita estică a amplasamentului 

Valoarea efectivă a presiunii acustice în punctul KS14, situat la limita estică a 

amplasamentului, în dreptul instalaţiei de formaldehidă, de 42,187dB(A) este confirmată de 

analizele cu ajutorul programelor Noise Studio prin Noise Sources Analysis; 

Datele consemnate în studiul supus analizei, care ne-au fost puse la dispoziţie, relevă 

faptul că nivelul de zgomot  produs de sursele situate pe amplasamentul S.C. Kronospan 

Sebeş S.A. se încadrează în limitele maxime admise conform legislaţiei în vigoare. 

Surse de vibraţii 
Obiectivul are în dotare utilaje producătoare de vibraţii. Monitorizarea vibraţiilor se 

realizează cu firme specializate. Măsurile stabilite au fost implementate. 

 

CONSTRUCŢIILE ŞI INSTALAŢIILE CARE COMPUN OBIECTIVUL 

1. Æ SECŢIA CHIMICĂ  

Instalaţia pentru producerea formaldehidei este amplasată pe un teren cu suprafaţa de 

243,49m2, fiind o instalaţie spaţială în aer liber pe 8 niveluri, pe structură metalică în cadre. 

Instalaţia este destinată producerii formaldehidei prin vaporizarea metanolului urmată de 

oxidarea catalitică în reactoare la 250 - 300°C, răcire, absorbţie în coloana de absorbţie. 

Instalaţia este în aer liber şi nu comportă supraveghere de operatorii de linie, procesul 

tehnologic fiind supravegheat în sala de comandă. 

Instalaţia pentru producerea formaldehidei are în componenţă următoarele 

construcţii, instalaţii si amenajări: 

- rampa descărcare metanol şi 2 rezervoare metanol, capacitate 1200t/rezervor, fiecare rezervor în 

cuva de retenţie în caz de avarie cu aria construită de 1325,00m2; 

- instalaţia exterioară de producere a formaldehidei cu suprafaţa construită de 340,00m2; 

- cuva de retenţie + 8 rezervoare formaldehidă cu suprafaţa construită de 1115,00m2, capacitate 

780m3/rezervor; 

- cabină comandă, birouri producţie şi laboratoare analiză chimice cu suprafaţa construită de 

1086,00 m2. 

- cuva de retenţie + 2 rezervoare formaldehidă capacitate 100m3/rezervor 
 

Instalaţia de producere răşini  

Instalaţia de fabricare răşini este amplasată într-o clădire care ocupă o suprafaţă de cca. 6800m2 

din care:  

- 765m2 hala fabricare răşini pulbere;  

- 1135m2 hala fabricare răşini lichide.  
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Clădirea fabricii de adezivi are regimul de înălţime parter si este o construcţie rectangulară în 

plan şi are: 3 travee x 15,00m,6 deschideri x 25,00m şi volumul de 7560,00m3. 

 

 

Tipul clădirilor, regimul de înălţime şi volumul  construcţiei:  

Clădirea   Ac (m2) Ad (m2) Volum (m3) Nr. niveluri H (m) 

Hala 6995,30 6995,30 114325,00   P  20,00 – 23,00  

 

 

2. Æ SECŢIA PAL  

Ø Fabrica PAL, anexe + hala expediţie şi depozit utilaje au o suprafaţă construită de: 62042,30m2 

+ 11707,89m2 + 5.942,13m2 = 79.692,50m2. 

Fabrica PAL, anexe + hala expediţie şi depozit utilaje sunt cuprinse în următoarele construcţii: 

- hala PAL şi anexele cu aria construită de 46552,98m2 şi regim de înălţime parter; 

- hala expediţie şi depozit utilaje cu aria construită de 13140,16m2 şi regim de înălţime parter şi 

parter parţial în zona laboratoare şi sala tablouri electrice. 

 

Ø Arzătorul de biomasă 

 Este o instalaţie independentă, exterioară cu puterea de 26MW, care produce aer cald ce este 

utilizat la încălzirea uleiului diatermic, având regimul de înălţime P+5E, H=16m, Ac=650m2, 

Ad=3250m2, Volum=10400m3. 

 

Instalaţia de uscare si desprăfuire pentru aşchii de lemn tip TT 7,0 x 34 pentru Linia de PAL  

Instalaţia de uscare a mixturilor de aşchii din lemn este compusă dintr-un uscător cu tambur. 

Gazul cald necesar pentru încălzire este generat de o cameră de ardere verticală cu arzător cu mai 

multe componente şi apoi prin adăugarea de vapori de apă este adus la temperatura necesară pentru 

uscare în camera de amestecare alăturată camerei de ardere. 

Instalaţia de desprăfuire care urmează procesului de uscare este realizată cu ajutorul 

cicloanelor de separare de mare capacitate (18 bucăţi). 

Întreaga instalaţie este supravegheată şi controlată cu ajutorul unui mecanism de comandă 

care poate fi programat pentru memorare şi supravegheat prin sistem de vizualizare. 
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Uscătorul de aşchii din lemn pentru linia de PAL este o instalaţie in aer liber. 

 

Staţia de tocare 

Este o construcţie independentă, instalaţia de tocare (tocator) fiind situată pe platforma 

fabricii Kronospan, parţial în aer liber, în apropierea depozitului de material lemnos şi a halelor cu 

utilajele de pregătire ulterioară a aşchiilor. 

 
3. Æ SECŢIA MDF  

 

FABRICA MDF + extinderea fabricii + anexele au suprafaţa construită de 47912,50+9457,50m2 

= 57370,00 m2, este compusă din 10 corpuri de clădiri din care 7 sunt alipite iar 3 sunt 

independente. 
 

FABRICA MDF + extinderea fabricii + anexele sunt compuse din următoarele construcţii: 

- hala MDF şi anexele cu aria construită de 49045,50m2 şi regim de înălţime parter;  

- extindere hala MDF cu aria construită de 9457,50m2 si regim de înălţime parter. 
 

4. Æ  Centrala termică MDF  

Centrala termică este o instalaţie exterioară pentru producerea şi distribuirea energiei 

termice, este o instalaţie în aer liber şi are regim de înălţime P + 2 E. 

Centrala termică este cu iniţiere pe gaz metan şi combustibil solid alcătuit din deşeuri din 

lemn şi serveşte la furnizarea agentului termic pentru încălzirea uleiului diatermic de la presa 

Diefenbacher şi la încălzirea aerului din coloana de uscare. 

Combustibilul solid alcătuit din deşeuri din lemn este depozitat în depozitul de deşeuri din 

lemn şi are capacitatea de depozitare de 450m3/zi. 
 

5. Æ Clădire antiincendiu  

Clădirea cuprinde instalaţia antiincendiu SO.RI.MEC, compusă din pompe centrifuge 

echipate cu motoare Diesel şi un rezervor motorină de 3000 litri necesar funcţionării acestora. 

6. Æ Depozit de material lemnos  

Depozitul de material lemnos are o suprafaţă totală de 195000m2, din care 128000m2 

reprezintă  platforme betonate, organizate pe 2 sectoare. Sectoarele sunt formate din secţii cu 

suprafaţa variabilă, cu suprafeţe mai mari de 9000m2, amplasate la distanţe de minimum 15m între 

secţii. Secţiile sunt amenajate pe grupuri cu suprafaţă variabilă, suprafaţa maximă a unui grup  fiind 

de 1200mp, iar între grupurile de stive sunt drumuri de acces cu lăţimea de 6,00m lăţime. 
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7. Æ Pavilion Administrativ  

Clădirea pavilionului administrativ are regimul de înălţime al clădirii: P + 2 E şi volumul de 

7560,00m3. 

 

8. Æ Birouri Relatii clienţi 

 Clădirea de birouri are regimul de înălţime P+E, cu suprafeţele de 977m2 parter, 

946m2 etaj, volum 7915m3, compusă din birouri, coridoare acces, vestiare, spaţii depozitare, 

oficiu, toalete şi camera centralei temice. 
 

9. Æ Clădire cântar auto 

Clădirea aferentă cântarului auto este o construcţie publică, cu funcţiuni de administraţie, de 

tip parter+etaj, cu suprafaţa construită de 115m2, suprafaţa desfăşurată de 230m2 si suprafaţa utilă 

de 190m2 (95m2/nivel), înălţimea 7m şi volumul de 805m3. În prezent în clădire se află spaţii pentru 

birouri şi un grup sanitar. 
  

 În concluzie: Construcţiile şi instalaţiile care compun obiectivul nu prezintă aspecte de 

degradare care ar putea ridica probleme de siguranţă. 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE FORMALDEHIDĂ ŞI COMPUŞII ORGANICI 

VOLATILI (COV) 
 

Formaldehida 

Generalităţi 

Formaldehida este un gaz incolor, inflamabil la temperatura camerei. Este cea mai simplă 

aldehidă şi are formula chimică H2CO sau CH2O. Din oxidarea acestei substanţe derivă acidul 

formic, aşadar compusul se numeşte aldehidă formică sau formaldehidă. Este solubilă în apă şi în 

majoritatea solvenţilor. Reacţionează rapid cu substanţele chimice/poluanţii din atmosferă, motiv 

pentru care durata sa de viaţă în aerul urban este foarte redusă; în absenţa dioxidului de azot, pe 

durata zilei, timpul de înjumătăţire al formaldehidei este de 50 de minute, iar în prezenţa dioxidului 

de azot scade la 35 de minute. Formaldehida poate deriva din arderea metanului sau al altor 

compuşi bogaţi în carbon (combustibili fosili, lemn, tutun, etc.).  

Formaldehida are un miros distinct, înţepător care poate cauza senzaţia de arsură la nivelul 

ochilor, nasului şi plămânilor atunci când se găseşte în concentraţie crescută. Formaldehida este de 

asemenea cunoscută ca metanal, metilen-oxid, oximetilenă, metilaldehidă, oxometan. Formaldehida 

este cea mai comună aldehidă din mediu; concentraţia naturală de fond se găseşte sub 1µg/m³, 
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având media de aproximativ 0,5µg/m³. La temperaturi ridicate,  aceasta se descompune în monoxid 

de carbon şi metanol (alcool metilic).  

În mod normal, formaldehida se produce în organismul nostru în cantităţi mici, aceasta 

făcând parte din metabolismul normal şi zilnic al organismului, fără a fi nocivă. De asemenea, o 

găsim în aerul pe care îl respirăm acasă, la serviciu, în hrana noastră şi în unele produse 

dermatologice.  

Concentraţiile atmosferice din mediul urban sunt mai variate şi depind de factori locali; 

mediile anuale se situează de obicei între 1 şi 20µg/m³. Valorile maxime de scurtă durată (de 

exemplu, în trafic intens sau inversiuni atmosferice) pot ajunge şi la 100µg/m³. Nivelurile 

concentraţiilor de formaldehidă în interiorul clădirilor sunt în mod uzual mai ridicate decât la 

exterior; în locuinţe, emisiile provin frecvent din izolarea cu spumă ureo-formaldehidică, piese de 

mobilier şi răşini. În locuinţe s-au găsit valori şi de câteva miligrame pe metru cub; în prezent 

valorile medii măsurate se situează în jur de 100µg/m³; valorile medii în case neizolate cu spumă de 

acest tip variază între 25 şi 60µg/m³. (S.S. Srivastava & K. Maharaj Kumari, 2006). 

Formaldehida are aplicaţii comerciale şi medicale considerabile. Aceasta este utilizată ca 

dezinfectant, conservant de ţesuturi, precum şi ca materie primă pentru procesele chimice de 

sinteză. Utilizările industriale includ, de exemplu, fabricarea de spume izolatoare pe bază de uree-

formaldehidă, pigmenţi pentru vopsea şi plastic laminat (Ellenhorn et al., 1997). Formaldehida este 

de asemenea folosită ca ingredient în îngrăşăminte, biocide, şampoane şi balsamuri de păr 

antimicrobiene, sterilizatori industriali şi de sol etc. (Poisindex, 2006). 

Formolul disponibil comercial este o soluţie apoasă cu conţinut de formaldehidă 37-50% 

care conţine până la 15% metanol pentru a inhiba polimerizarea (Ellenhorn et al., 1997). 

Formaldehida este un produs secundar major de oxidare în procesele de ardere, inclusiv 

fumatul de tutun (Ellenhorn et al., 1997). 
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Clasificarea şi etichetarea formaldehidei  începând cu data de 04.01.2015 (Regulamentul 605/2014) 

Index 
No 

Identificarea  
chimică 
internaţională  

Regulament 
CE nr. 

 CAS Nr. 
(Chemical 
Abstract 
Services) 

Clasificare CLP 
(Regulamentul 
de clasificare, etichetare şi  
ambalare ale produselor) 

Etichetare CLP Concentraţii-limită 
specifice,  

 

Note 

    Clasa de hazard 
şi 
codul 
categoriei 

Codul  
declaraţiei  
referitoare 
la  
pericol 

Codul 
pictogramei, 
cuvântului de 
avertizare  

Codul  
declaraţiei  
referitoare 
la  
pericol 

Codul  
suplimentar 
al 
declaraţiei  
referitoare 
la  

pericol 

  

605-
001-
00-5 

Formaldehidă 
…% 

200-001-8 50-00-0 Carcinogen 1B 
Mutagen 2 
Toxicitate ac. 3* 
Toxicitate ac. 3* 
Toxicitate ac. 3* 
Corodarea pielii 
1B 
Sensibilitate 
cutanată 1 

H350 
H341 
H301 
H311 
H331 
H314 
 
H317 

GHS08 
GHS06 
GHS05 
Pericol 

H350 
H341 
H301 
H311 
H331 
H314 
H317 

  *Corodarea pielii 
1B; H314: C ≥ 25 

% 
Iritaţie cutanată 2; 
H315: 5 % ≤ C 
< 25 % 
Iritaţie oculară 2; 
H319: 5 % ≤ C 
< 25 % 
STOT SE 3; H335: 
C ≥ 5 % 
Sensibilitate 
cutanată 1; H317: 
C ≥ 0,2 % 

B, D 
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Semnificaţia codurilor referitoare la pericol: 

H350 – poate cauza cancer prin inhalare 

H341 – suspect să cauzeze defecte genetice 

H301 – toxic dacă este înghiţit 

H311 – toxic în contact cu pielea 

H331 – toxic dacă este inhalat 

H314 – determină arsuri severe al pielii şi leziuni oculare 

H317 – poate cauza o reacţie alergică cutanată 

 

Principalele consecinţe ale acestei noi clasificări a formaldehidei: 

- Toţi carcinogenii de categorie 1 fabricaţi sau importaţi într-o cantitate de 1 tonă sau mai 

mult pe an urmau să fie înregistraţi până la data de 1 decembrie 2000. Având în vedere 

reclasificarea sub forma unui carcinogen cunoscut, producătorii şi importatorii 

formaldehidei vor trebui să depună dosarele de înregistrare imediat după ce clasificarea 

devine obligatoriu de respectat din punct de vedere juridic. 

- Sub forma unui carcinogen de categoria 1, formaldehida poate fi propusă să facă parte din 

categoria substanţelor cu risc foarte ridicat în lista REACH, anexa XIV, în vederea unei 

eventuale înscrieri în lista de autorizare. S-ar putea aplica de asemenea noi restricţii, mai 

ales pentru folosirea în cadrul unor produse de consum. 

- Sub forma unui carcinogen de categoria 1,  utilizarea formaldehidei va fi reglementată 

pentru locurile de muncă din Uniunea Europeană prin Directiva privind substanţele 

cancerigene. Principalul concept al acestei directive este ca expunerea muncitorilor să fie 

atât de scăzută cât este tehnic posibil, utilizându-se ierarhia prevenţiei. 
 

Nota B: 

Unele substanţe (acizi, baze, etc.) sunt plasaţi pe piaţă în soluţii apoase în diferite concentraţii şi prin urmare aceste soluţii 

necesită clasificări şi etichetări diferite atâta vreme cât pericolul variază în funcţie de concentraţie. În acest caz, furnizorul 

trebuie să declare pe etichetă concentraţia procentuală a soluţiei. În cazul în care nu se reglementează în alt mod, se ia în 

considerare faptul că această concentraţie procentuală este calculată raportat la greutate. 

 

Nota D: 

Anumite substanţe care sunt susceptibile să sufere polimerizare spontană sau descompunere sunt în general lansate pe piaţă într-

o formă stabilă. Totuşi, asemenea substanţe sunt uneori lansate pe piaţă într-o formă instabilă. În acest caz, furnizorul trebuie să 

declare pe etichetă numele substanţei alături de cuvântul „instabil”. 
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 Surse de expunere în exterior (naturale şi antropice) 

 

În ultimii ani, s-a arătat un interes deosebit în studiul aldehidelor datorită impactului negativ 

asupra sănătăţii umane şi nivelul concentraţiilor destul de ridicate din mediul exterior şi interior 

(Armando Baez, 2003). În atmosfera terestră, formaldehida este produsă prin acţiunea oxigenului şi 

a luminii solare asupra metanului şi a altor hidrocarburi. Ea se formează în mod spontan în 

troposferă, prin oxidarea hidrocarburilor; în mediul natural, compusul este un intermediar în ciclul 

metanilor, aflat în concentraţii de obicei scăzute. Această substanţă volatilă se formează în sol pe 

durata primelor faze de descompunere a vegetaţiei. Cantităţi mici de formaldehidă se generează în 

urma proceselor metabolice, atât la plante cât şi la animale.  

Cea mai importantă sursă antropogenică de formaldehidă este reprezentată de gazele de 

eşapament ale motoarelor nedotate cu filtre/convertoare catalitice. Alte surse de origine umană 

includ emisiile directe, în special din fabricarea şi utilizarea industrială a formaldehidei. Oamenii de 

ştiinţă au semnalat prezenţa formaldehidei într-o multiudine de factori de mediu subliniind 

versatilitatea acestui produs între ambientul exterior şi cel interior (Nagata, 2003). 

Surse de expunere din interior 

 Liniile directoare pentru nivelurile de formaldehidă în aerul din spaţiile de locuit au fost 

stabilite în mai multe ţări în intervalul 0,05 – 0,4ppm [0,06-0,5mg/m3], cu preferinţă pentru 0,1ppm 

[0,12mg/m3] (Lehmann & Roffael, 1992, Monografia IARC ediţia 2006)  

 În unele ţări europene s-au stabilit limite maxime pentru emisiile de formaldehidă 

provenite din plăci, produse din lemn, mobilier şi spumă de izolare: de exemplu Danemarca, 

Finlanda şi Suedia au stabilit un nivel maxim de 0,15mg/m3,, în Franţa, nivelul de formaldehidă 

care provine din pereţii izolaţi cu spumă poliuretanică nu trebuie să depăşească 0,2ppm (Uniunea 

Europeană, 1989). 

Mediul interior (al clădirilor) prezintă numeroase surse antropogenice, acesta fiind 

principala zonă de expunere umană. Formaldehida a fost sintetizată în laborator încă de acum 150 

de ani, din alcool metilic, acelaşi principiu de obţinere folosindu-se şi astăzi.  

Sursele majore în mediile în care nu se fumează sunt materialele de construcţii şi produsele 

de larg consum care emit formaldehidă (Salthammer et al., 2010). Acest lucru a fost identificat la 

materialele şi produsele noi (Hodgson et al., 2002), iar durata emisiilor poate fi de mai multe luni, 

acestea fiind direct influenţate de umiditatea relativă ridicată şi de temperatura ridicată din interior. 

Sursele de formaldehidă în mediile de interior includ: mobila şi produsele din lemn care 

conţin răşini pe bază de formaldehidă, cum ar fi plăcile aglomerate, placajul şi panourile 
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fibrolemnoase; materialele izolatoare (la începutul anilor 1980, izolarea cu spumă 

ureoformaldehidică a fost o sursă majoră de poluare în mediul interior); textilele; produsele de 

bricolaj, cum ar fi vopsele, tapete, cleiuri, adezivi, lacuri; produse de curăţenie de uz casnic, cum ar 

fi detergenţi, dezinfectante, emoliente, soluţii de curăţat covoare şi produse pentru pantofi; 

cosmeticele, cum ar fi săpunuri lichide, şampoane, lacuri de unghii şi întăritori pentru unghii; 

echipamentele electronice, inclusiv calculatoare şi fotocopiatoare; alte articole de consum, cum ar fi 

insecticide şi produse din hârtie. 

Luând în considerare toate sursele de formaldehidă din mediul interior, este dificilă 

identificarea celor mai importante surse care contribuie la nivelurile din mediul interior. În timpul 

unui studiu la scară largă în mediul interior efectuat între 1997 şi 1999 în 876 locuinţe din Marea 

Britanie, Raw şi colab. (2004) au constatat că, în funcţie de vechimea clădirii, existenţa podelelor 

din plăci aglomerate în locuinţă a fost al doilea cel mai important factor determinant al concentraţiei 

în mediul interior. Clarisse şi colab. (2003) au măsurat formaldehida în dormitor, bucătărie şi 

camera de zi şi au constatat că nivelurile din mediul interior depind de vechimea pereţilor sau de 

materialele pardoselilor (renovări cu o vechime mai mică de un an), fumat şi parametrii ambientali 

(niveluri de dioxid de carbon şi temperatură).  

Un alt studiu (Marchand et al. 2008) a arătat existenţa unei posibile variaţii a formaldehidei  

în funcţie de vechimea acoperirilor de tavane atât în dormitoare cât şi în camerele de zi. 

Concentraţiile de formaldehidă au avut tendinţa de scădere odată cu creşterea vechimii mobilierului 

atât în camerele de zi cât şi în dormitoare. 

Gilbert şi colab. (2006) au măsurat nivelurile de formaldehidă în 96 locuinţe din Quebec, în 

2005 iar concentraţiile au fost corelate negativ cu ratele schimbului de aer. Acestea au fost 

semnificativ crescute în locuinţele încălzite electric, în cele cu mobilier nou din lemn sau melamină 

achiziţionat în ultimele 12 luni şi în cele în care s-a vopsit sau s-a lăcuit în camera de unde s-au 

prelevat probele în ultimele 12 luni.  

Nivelurile concentraţiilor de formaldehidă în interiorul clădirilor sunt în mod uzual mai 

ridicate decât la exterior; în locuinţe, emisiile provenind frecvent din izolarea cu spumă ureo-

formaldehidică, piese de mobilier şi răşini. În locuinţe s-au găsit valori şi de câteva miligrame pe 

metru cub; în prezent valorile medii măsurate se situează în jur de 100µg/m³; valorile medii în case 

neizolate cu spumă de acest tip variază între 25 şi 60µg/m³. (S.S. Srivastava & K. Maharaj Kumari, 

2006). 

Referitor la concentraţiile de formaldehidă din mediul interior, aerul din mediul exterior nu 

contribuie la poluarea din mediul interior (sau contribuţia este minoră), deoarece nivelurile 

ambientale sunt în general destul de scăzute. Concentraţiile medii ale aerului ambiental de fond 
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rămân scăzute în comparaţie cu cele din mediul interior, de obicei în jurul valorii de 1-4 µg/m3. 

Datele din raportul HEXPOC (EC, 2005), colectate din Brazilia, Canada, Germania, Italia, Mexic, 

Olanda şi Statele Unite ale Americii, conţin concentraţii ambientale de 1,5-16,4µg/m3, cu o valoare 

medie de 7,2µg/m3 (SD=5,1µg/m3). În consecinţă, raportul interior : exterior este întotdeauna cu 

mult peste 1. Formaldehida poate fi calificată ca fiind un poluant de mediu interior foarte specific.  

Deşi pot să existe concentraţii de peste 0,2mg/m3 în clădirile noi sau renovate, în mobilierul 

nou şi în perioadele calde şi umede ale anului, în medie nivelurile sunt mai mici de 0,05mg/m3 în 

locuinţe şi aproximativ jumătate din această valoare în clădirile publice. Cel mai important mod de 

a controla concentraţia de formaldehidă este rata de schimb al aerului şi utilizarea de materiale şi 

produse cu emisii reduse. Fumul de tutun din mediul ambiental şi reacţiile alchenelor iniţiate de 

ozon pot să scadă, mai puţin în oraşele mari. 

Mecanisme de mediu 

În majoritatea cazurilor, expunerea la formaldehidă se produce pe cale respiratorie. 

Formaldehida se dizolvă uşor în apă, dar nu rezistă mult timp în apă şi ea nu se găseşte în mod 

normal în sursele de apă potabilă. Cea mai mare parte a formaldehidei din aer se descompune pe 

parcursul zilei, în acid formic şi monoxid de carbon. Formaldehida nu pare să se acumuleze în 

plante şi animale, iar aceea care se găseşte în anumite alimente nu este în cantitate mare. 
 

Căi de expunere 

Căile de expunere posibile pentru oameni sunt ingestia, inhalarea, absorbţia cutanată şi, 

foarte rar, prin transfuzii/dializă. Efectele asupra sănătăţii depind de timpul şi doza de expunere. 

Principala cale de expunere pentru formaldehidă este inhalarea. Retenţia nazală de 

formaldehidă în straturile umede care acoperă mucoasa nazală depăşeşte 90-95%. Ultimele calcule 

computaţionale privind dinamica fluidelor în condiţii limită pentru absorbţia rapidă a formaldehidei 

indică o extracţie nazală totală similară la adulţi şi copii (în medie 90%) şi astfel, o cantitate limitată 

de formaldehidă poate traversa cavitatea nazală (Garcia et al., 2009).  

În fumul de ţigară au fost măsurate concentraţii de 60–130mg/m³ formaldehidă; pentru un 

fumător (20 ţigarete/zi) rezultă expuneri de 1mg/zi substanţă. Expunerea prin fumat pasiv se 

estimează din măsurători ambientale în interior. 

În ceea ce priveşte sunt absorbţia cutanată, nu prea există date disponibile în literatura de 

specialitate.  

Expunerea prin alimente pe cale orală poate fi neglijabilă. Formaldehida se găşeste în mod 

natural în alimente, acestea putând fi contaminate suplimentar prin procedee de preparare (gătire, 

afumare etc.), prin adăugare (ca agent bacteriostatic, în brânzeturi de exemplu). Estimările 
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expunerii sunt dificile, însă mai multe studii au găsit valori între 1,5 şi 14mg/zi formaldehidă în 

alimente pentru cazul unui adult, mare parte din substanţă aflându-se în formă legată chimic şi 

neabsorbabilă.  

Expunerea la formaldehidă prin folosirea produselor cosmetice (şampoane, balsam de păr, 

deodorante, săpunuri lichide, creme şi loţiuni, farduri, compuşi pentru igiena orală), este în general 

una locală. La fel este şi expunerea din industria confecţionării textilelor în urma aplicării diverşilor 

compuşi toxici. 

Căi de pătrundere in organism 
 

Formaldehida poate să pătrundă în organismul uman pe cale respiratorie, pe cale orală sau 

prin contact cu pielea. Formaldehida este rapid absorbită de la nivelul nasului şi partea superioară a 

arborelui respirator. De asemenea este rapid absorbită când ajunge în organism pe cale orală. 

Cantităţi mici de formaldehidă pot fi absorbite prin contactul cu pielea. Odată absorbită, 

formaldehida este rapid transformată. Aproape orice ţesut din organism poate să transforme 

formaldehida. De obicei este transformată într-un produs chimic non toxic numit formiat care este 

excretat in urină. 

Formaldehida poate fi transformată în dioxid de carbon şi eliminată din organism prin 

respiraţie. De asemenea se poate descompune, organismul folosind produşii de descompunere 

pentru a crea anumite molecule necesare în ţesuturi sau se poate ataşa de acidul dezoxiribonucleic 

sau de proteine. Nu se depozitează în ţesutul adipos. 

 
Efecte asupra sănătăţii 
 
Formaldehida irită ţesuturile când vine în contact direct cu ele. Unii oameni sunt mai 

sensibili la această substanţă decât alţii. Cele mai comune simptome sunt iritarea ochilor, nasului, 

faringelui, hiperlacrimaţia care apar când concentraţia este de aproximativ 0,4-3ppm. Un studiu 

efectuat pe persoane bolnave de astm a arătat ca acestea sunt mai susceptibile la efectele inhalării 

formaldehidei comparativ cu alte persoane, dar multe alte studii au demonstrat contrariul.  Durerea 

severă, voma, coma şi posibil moartea pot apărea după ingerarea unei cantităţi mari de 

formaldehidă. Pielea poate sa devină iritată dacă vine în contact cu o soluţie concentrată de 

formaldehidă. 

Câteva studii efectuate pe şobolani de laborator, care au fost expuşi la cantităţi mari de 

formaldehidă în aer au arătat ca şobolanii au dezvoltat cancer nazal. Câteva studii efectuate pe 
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oamenii care au fost expuşi la cantităţi mai mici de formaldehidă în aerul de la locul de muncă au 

arătat ca au apărut mai multe cazuri de cancer nazal si cancer faringian – dar alte studii nu au 

demonstrat apariţia acestui cancer la grupul de muncitori expuşi la formaldehida din aer. Agenţia 

Internaţională de Cercetare a Cancerului a clasificat formaldehida ca probabil carcinogen uman 

(Carcinogen 1B). 

Aceasta s-a bazat pe faptul că există evidenţe limitate la subiecţi umani şi suficiente evidenţe la 

animalele de laborator cum că formaldehida este un produs ce poate cauza cancer. 

 

Efecte asupra stării de sănătate a copiilor 

Aceasta secţiune se referă la potenţialele efecte asupra sănătăţii datorate expunerii la 

formaldehidă în perioada de timp de la concepţie până la 18 ani. Se referă de asemenea şi la 

potenţialele efecte ce apar la copii datorită expunerii părinţilor. 

Cel mai comun mod de expunere la formaldehidă pentru copii este prin respiraţie (inhalarea 

ei). De asemenea copiii pot fi expuşi prin purtarea anumitor tipuri de haine noi sau prin intermediul 

anumitor cosmetice. Un număr mic de studii s-au făcut cu privire la efectele formaldehidei asupra 

sănătăţii copiilor. Este foarte probabil ca inhalând formaldehida consecinţa să fie iritaţia nasului şi 

ochilor (senzaţie de arsură, mâncărime, lacrimare, dureri de gât). Nu se cunoaşte dacă iritaţia apare 

la concentraţii mai scăzute la copii decât la adulţi. Studii pe animale arată că formaldehida nu 

produce malformaţii congenitale la oameni. Formaldehida nu trece în laptele matern şi nu afectează 

dezvoltarea fătului. 
 

Măsuri de reducere a riscului de expunere la formaldehida din aerul interior 

Formaldehida se găseşte în mod normal în aer. Nivelurile de formaldehidă sunt mai ridicate 

în spaţiile închise decât în cele deschise. Deschiderea geamurilor sau folosirea unui ventilator este 

metoda cea mai simplă pentru a reduce riscul de expunere. 

Mutarea sursei de formaldehidă din casă reduce de asemenea riscul expunerii. Deoarece 

formaldehida se găseşte în fumul de ţigară, renunţarea la fumat va reduce riscul expunerii la 

formaldehidă. Caloriferele portabile cu kerosen, generează şi ele formaldehida iar în condiţii de 

ventilaţie necorespunzătoare, aceasta se acumulează. Evitarea utilizării lor previne generarea 

formaldehidei în interior. 

După cum am precizat anterior, formaldehida se găseşte in cantităţi mici în multe produse 

cum ar fi antisepticele, medicamente, soluţii pentru spălat vase, agenţi de îngrijire a pantofilor, 

produse de curăţare a pantofilor, lipiciuri, adezivi, lacuri, întăritori de unghii. În cazul utilizării 

aceste produse, trebuie asigurată o ventilaţie corespunzătoare a încăperii când sunt folosite. Aceasta 
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va reduce riscul expunerii la formaldehidă. Unele cosmetice cum ar fi întăritorii de unghii prezintă 

niveluri ridicate de formaldehidă. 

Formaldehida este emanată din unele produse de lemn cum ar fi furnirul sau scândura, în 

special când ele sunt noi. Nivelul de formaldehidă emis din acestea scade încet pe parcursul câtorva 

luni. În cazul mobilării interiorului casei cu mobilă sau birouri confecţionate din aceste materiale, 

asigurarea unei ventilaţii bune în interior prin deschiderea geamurilor va reduce nivelurile de 

formaldehidă din interiorul casei. Cantitatea de formaldehidă emisă în interiorul casei va fi mai 

mică dacă produsele din lemn sunt acoperite cu plastic laminat. Sigilarea părţilor nefinisate va ajuta 

la scăderea nivelului de formaldehidă. 
 

Recomandare oficială OMS 
 

Poluarea aerului este un factor major de risc ambiental pentru sănătate şi se estimează că ar 

cauza aproximativ 2 milioane de decese premature în întreaga lume, pe an. 

Expunerea la poluanţi este în mare parte în afara controlului individual şi necesită 

intervenţia autorităţilor publice de la nivel naţional, regional şi chiar internaţional. 

Criteriile de calitate a aerului stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 

reprezintă abordarea cea mai recentă şi mai agreată a evaluării efectelor poluării aerului asupra 

sănătăţii, recomandând nivelurile pentru calitatea aerului la care riscurile pentru sănătate sunt 

semnificativ reduse. Reducând nivelurile de poluare a aerului, putem ajuta ţările să reducă 

încărcătura globală dată de patologia cauzată de infecţii respiratorii, afecţiuni cardiace şi cancer 

pulmonar. 

Cea mai scăzută concentraţie asociată cu iritaţie nazală şi faringiană este de 0,1mg/m³ 

formaldehidă în aer la expunere de scurtă durată. Unele persoane pot simţi prezenţa compusului şi 

la concentraţii mai mici. 

Recomandarea privind populaţia generală, în scopul evitării iritaţiei senzoriale, prevede o 

limită a calităţii atmosferice de 0,1mg/m³ formaldehidă ca medie pe 30 de minute; valoarea fiind cu 

un ordin de mărime mai mică decât limita presupusă a citotoxicităţii epiteliale, se consideră că 

respectarea acestei indicaţii duce şi la existenţa unui risc neglijabil de neoplazie a căilor aeriene 

superioare la populaţie. 
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2. Compuşii organici volatili (COV) 

 

Compuşii organici volatili (COV) sunt un grup mare de compuşi chimici care au o presiune 

crescută a vaporilor, de unde rezultă şi volatilitatea ridicată a acestora. Sunt frecvent întâlniţi în 

atmosferă la nivelul solului, în toate centrele urbane şi industriale Există mii de specii diferite de 

COV produse şi utilizate în viaţa noastră de zi cu zi (printre care formaldehida, benzenul, pinenul 

sau limonenul). Capacitatea acestora de a produce efecte negative asupra sănătăţii umane depinde 

foarte mult de toxicitatea fiecărui compus în parte. Ca şi în cazul altor poluanţi, gradul şi natura 

efectelor depinde de mai mulţi factori, inclusiv de nivelul şi durata de expunere. Studiile au arătat 

existenţa mai multor tipuri de COV-uri în concentraţii medii de la 2 până la 5 ori mai mari în aerul 

din interior decât în mediul exterior (EPA, 2013). Câteva exemple comune includ: 

• Metan 

• Formaldehida 

• Acetaldehida 

• Benzen 

• Limonen 

• Toluen 

• Xilen 

• Izopren etc. 

Există nenumărate surse pentru compuşii organici volatili. Printre surse antropice se 

numără: folosirea solvenţilor (curăţarea diverselor suprafeţe, tipografii, industria pielăriei şi 

încălţămintei, laminarea lemnului şi a materialului plastic, conversia cauciucului); industria 

petrolieră şi manipularea produselor petroliere; industria chimică (ex. fabricarea vopselelor, 
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lacurilor, adezivilor); surse de ardere la scară mică (ex. încălzirea locuinţelor şi boilere industriale 

mici); industria alimentară; industria metalurgică; industria farmaceutică; gestionarea şi tratarea 

deşeurilor; agricultura, etc. Ca sursă naturală, vegetaţia este o sursă importantă de COV-uri (copacii 

sunt importante surse de izopren şi terpen), precum şi termitele, rumegătoarele şi culturile (emisiile 

estimate sunt de 15, 75 şi respectiv 100 milioane de tone pe an) (Dimosthenis A. Sarigiannisa et al. 

2011). 

O dată prezenţi în atmosferă COV contribuie la: 

• epuizarea ozonului din stratosferă; 

• formarea ozonului fotochimic la nivelul solului; 

• efectele toxice sau carcinogenice asupra sănătăţii umane; 

• intensificarea efectului de seră la nivel global; 

• acumularea şi persistenţa în mediul ambiant. 

În mediul interior, există nenumărate posibile surse de poluare: materiale de construcţii, 

vopsele, solvenţi, mobilier, produse din lemn presat, produse de curăţenie etc. Acestea se pot 

observa şi în figura de mai jos (Cooperative Research Centre for Construction Innovation, 2006).  

 
Posibile surse de poluare cu COV în mediul interior (Cooperative Research Centre for 

Construction Innovation, 2006) 

Capacitatea compuşilor organici volatili de a produce efecte negative asupra sănătăţii umane 

depinde foarte mult de toxicitatea fiecărui compus în parte. Ca şi în cazul altor poluanţi, gradul şi 
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natura efectelor depinde de mai mulţi factori, inclusiv de nivelul şi durata de expunere. Studiile au 

arătat existenţa mai multor tipuri de COV-uri în concentraţii medii de la 2 până la 5 ori mai mari în 

aerul din interior decât în mediul exterior (EPA, 2013). 

Expunerea la poluanţi poate avea efecte asupra ochilor, nasului, sistemului nervos central 

sau poate provoca dureri de cap, afectarea coordonării motorii, greaţă, leziuni la nivelul ficatului 

sau rinichiului. Unii compuşi organici pot cauza cancer la animale sau sunt suspecţi sau chiar 

cunoscuţi carcinogeni pentru om. Principalele semne sau simptome asociate cu expunerea la COV 

includ: iritaţiile, disconfort la nivelul nasului şi gâtului, dureri de cap, reacţii alergice la nivelul 

pielii, dispnee, greaţă, vărsături, oboseală, ameţeli (Wolkoff, 2013). 

Compuşii aromatici (CA), poate cea mai importantă clasă a COV, sunt formaţi în timpul 

combustiei incomplete sau a pirolizei materiei organice, acestea fiind parte din consumul la nivel 

mondial de combustibili lichizi, gazoşi, precum şi cărbune şi lemn utilizaţi la producerea de energie. 

Compuşii organici prezenţi în mediul înconjurător, în marile aşezări umane caracterizate prin 

multitudinea mijloacelor de transport şi traficul intens, sunt rezultaţi în principal din gazele de 

eşapament ale vehiculelor cu motor şi din evaporarea benzinei de la automobile.  

Contribuţii adiţionale în creşterea concentraţiei de CA în interior şi mediul înconjurător (în aer), îl 

au fumul de ţigară şi sursele de încălzire din locuinţe. Datorită acestor surse, CA sunt practic 

omniprezenţi. CA sunt formaţi dintr-un amestec complex de sute de substanţe chimice, incluzând 

derivaţi ca de exemplu compuşi aromatici cu O, N, S şi mai importanţi, CA heterociclici. H. Guo, şi 

colaboratorii au publicat în 2009 rezultatele unui studiu despre prezenţa şi impactul asupra stării de 

sănătate a COV şi formaldehidei analizaţi în aerul din 100 de locuinţe din Hong Kong. În 37 de 

locuinţe considerate ca fiind spaţii rezidenţiale cu nivel ridicat ambiental au fost evidenţiate doar 

depăşiri ale concentraţiei de formaldehidă, fără a se asocia cu creşteri ale nivelului de COV din 

aerul interior. În comparaţie cu alte oraşe est asiatice, în zona luată în studiu, nivelurile de 

formaldehidă şi stiren din aerul interior au fost mai mari, concluzionându-se astfel că locuinţele din 

Hong Kong sunt mult mai poluate prin produşi rezultaţi din gătit sau din diferitele materiale din 

dotările interioare (H. Guo et al., 2009). 

Atenţia numeroşilor oameni de ştiinţă este îndreptată şi asupra populaţiilor cu risc, afectate 

de prezenţa acestor substanţe în aerul inspirat în spaţii închise. Astfel în 2011, Sait C. Sofuoglu şi 

colaboratorii au studiat variaţiile sezoniere (toamnă, iarnă, primăvară) ale concentraţiilor de COV 

(inclusiv formaldehidă) în aerul din clasele de şcoală şi grădiniţe, cât şi în exterior în spaţiile de 

joacă în zona Izmir din Turcia. Evaluarea riscurilor asupra sănătăţii copiilor s-a axat atât pe 

urmărirea apariţiei efectelor acute (afectarea mirosului, simptomatologie iritativă respiratorie, 

oculară), cât şi a celor toxice cronice şi cancerului. (Sait C. Sofuoglu et al., 2011). 
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În general, în Europa, concentraţiile medii (curente) anuale, din zonele marilor oraşe variază 

în intervalul de 1 - 10ng/m3. În zonele rurale, concentraţiile sunt mai mici de 1ng/m3. Alimentele 

sunt considerate sursa majoră de expunere la CA (compuşi aromatici) pentru oameni, datorită 

faptului că CA se formează în timpul gătitului, sau datorită depunerii din aerul atmosferic a CA pe 

cereale, fructe şi legume. Aceşti compuşi apar în timpul prăjirii cărnii la grătar, a peştelui şi chiar în 

crusta carbonizată a biscuiţilor şi pâinii sau în alte produse alimentare industriale prăjite la 

temperaturi de peste 300 ◦C, precum şi în alimentele afumate (peşte, carne, brânză). Produsele 

afumate şi chiar şi unele băuturi alcoolice pot conţine astfel de compuşi aromatici. Există circa 100 

de tipuri de CA identificaţi în alimente, multe fiind mutagene şi/sau cancerigene: benzo(a)pirenul, 

benz(a)antracenul, benzo(e)pirenul, chrysenul şi dibenz(a,h)antracenul. Benzo-a-pirenul (BaP) este 

cel mai studiat compus aromatic policicilic, iar abundenţa de informaţii cu privire la toxicitatea şi 

apariţia lui este extrapolată la toţi compuşii aromatici. BaP reprezintă 1 pâna la 25% din CA totale 

cancerigene din mediu şi se găseşte în alimente în concentraţii de până la 50µg/kg. Aportul zilnic 

acceptabil de CA nu este cunoscut. În SUA, aportul zilnic este estimat la 1,6 – 16µg din care 0,16 - 

1,6µg provin din BaP. Mulţi dintre CA ingeraţi sunt absorbiţi rapid şi excretaţi prin fecale şi urină. 

Unii se reţin în glandele suprarenale, ovare şi ţesuturile grase, unde au fost detectate într-un interval 

de până la 8 zile sau mai mult. Studiile epidemiologice efectuate în Europa şi SUA au sugerat o 

asociaţie între consumul de alimente cu conţinut ridicat de CA şi malignitatea gastro-intestinală. (H. 

Guo et al., 2009; Ralf Koppmann & Jürgen Wildt, 2007). 
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ANALIZA PRINCIPALELOR SUBSTANŢE PERICULOASE RELEVANTE 

IDENTIFICATE, IN CAZUL OBIECTIVULUI ANALIZAT 
 

Formaldehidă 

 Din informațiile furnizate rezultă că soluţia de formaldehidă este stocată în rezervoare 

cilindrice, verticale cu capac fix, izolate termic, cu încălzire, cu agitator, în cuva de retenţie. 

În acest context, se poate aprecia că emisiile datorate unor operaţiuni de rutină 

(picurări/scurgeri pe la îmbinările conductelor, flanşe, ştuţuri şi armături, pompe) sunt foarte reduse. 

Emisiile accidentale (ruperea unor garnituri, fisurarea conductelor de vehiculare) pot duce la 
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scurgeri de soluţie de formaldehidă, dar sistemele automate asigură oprirea extrem de rapidă a 

procesului de fabricaţie, deci cantitatea eventual scursă va fi foarte mică.  

În concluzie se poate afirma că nu există nici un risc de poluare a solului şi/sau a apelor 

subterane cu formaldehidă. 
 

Metanol 

 În cea ce privește metanolul acesta este stocat tot în rezervoare cilindrice, verticale cu capac 

fix în cuva de retenţie, prevăzute cu instalaţie de azot pentru asigurarea pernei de gaz inert în 

rezervoarele de metanol. 

În acest context, emisiile datorate unor operaţiuni de rutină (picurări/scurgeri pe la 

îmbinările conductelor) sunt practic excluse şi chiar dacă s-ar produce, toată cantitatea s-ar evapora 

fara a putea să ajungă în sol. 

Eventuale emisii accidentale (ruperea unor garnituri, fisurarea conductelor de vehiculare) 

pot duce la scurgeri de metanol, dar sistemele automate asigură oprirea extrem de rapidă a pompării 

de metanol, deci cantitatea eventual scursă va fi foarte mică. 

În cazul unei avarii la flanşe, ştuţuri şi armături, sistemul automat (cu calculatoare de proces 

- DCS) asigură oprirea alimentării cu metanol şi izolarea traseului. 

Având în vedere amenajarea suprafeţei amplasamentului, orice eventuală scurgere de 

metanol este integral reţinută pe suprafaţa betonată şi dirijată în cuva de retenţie (o parte din 

metanolul scurs se va vaporiza şi se va dispersa in atmosfera). 

  Se poate afirma și în cazul acesta că nu există niciun risc de poluare a solului şi/sau 

apelor subterane cu metanol. 

 
Æ Concluzii referitoare la principalele substanţe periculoase relevante 
 

Analiza făcută de evaluator arată  pe de o parte caracteristicile substanţelor periculoase 

utilizate sau produse în instalaţiile tehnologice aparţinând S.C. Kronospan Sebeş S.A., iar pe de altă 

parte amenajările şi măsurile prevăzute, care fac practic imposibilă, în practică, producerea 

contaminării solului sau a apelor subterane. 
 

Drept urmare, ţinând cont de prevederile “Ghidului Comisiei Europene cu privire la 

rapoartele privind situaţia de referinţă prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 

2010/75/UE privind emisiile industriale” aprobat prin Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 136/03, 

evaluatorul a  considerat că nu este necesară întocmirea unui raport privind situaţia de referinţă. 
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Ape de suprafaţă 
 
Referitor la calitatea apei de suprafaţă, râul Sebeş ce este şi emisar pentru apele uzate evacuate din 

platforma industrială Kronospan a fost evaluat în anul 2008, în aval şi amonte de punctul de 

descărcare. 

Din analiza rezultatelor analitice la apa de suprafaţă, în cazul râului Sebeş în aval de punctul 

de descărcare a apelor uzate de pe amplasament, se constată creşteri minore faţă de valorile 

determinate la proba de apă de suprafaţă prelevată în amonte de punctul de descărcare, la indicatori 

care nu sunt proprii activităţii de pe amplasament (de ex. metale grele), deci apele uzate evacuate 

în emisar nu au impact asupra apei de suprafaţă. 

Calitatea aerului – imisii  
 

Din măsurătorile efectuate din zona de impact a platformei industriale Kronospan şi din 

studiile de dispersie efectuate până la această dată, nu s-au pus în evidenţă depăşiri ale valorilor 

maxime admise pentru poluanţii emişi din instalaţiile tehnologice ale celor 2 firme (S.C. Kronospan 

Sebeş S.A. si S.C. Kronochem Sebeş S.R.L.). 

În cazul simulării dispersiei formaldehidei considerând emisiile doar din sursele de pe 

amplasament, au rezultat următoarele: 

- concentraţia maximă pentru o medie de 30 de minute obţinută prin simulare este  de 16,48µg/mc 

şi se localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 698916, Y=5097543., punct localizat la 

aproximativ 1,4km NE de la marginea satului Lancrăm; 

- concentraţia maximă pentru o medie zilnică obţinută prin simulare este de 2,13 µg/m3 şi se 

localizează în punctul cu coordonatele UTM: X=700116, Y = 5096043,  punct care se găseşte la 

aproximativ 200m NV lângă Râpa Roşie. 

În cazul simulării dispersiei formaldehidei considerând emisiile din sursele de pe 

amplasament, plus surse din traficul rutier cu datele disponibile din 2006, rezultă următoarele:: 

- concentraţia maximă pentru o medie de 30 de minute obţinută prin simulare este de 22,03µg/mc 

şi se localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 698165, Y = 5092719. Acest punct este 

localizat la intersecţia drumurilor E68 şi E81; 

- concentraţia maximă pentru o medie zilnică obţinută prin simulare este de 3,55µg/mc şi se 

localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 700416, Y = 5091543, punct care se găseşte la 

ieşirea din oraş spre Sibiu. 

În cazul simulării dispersiei formaldehidei considerând emisiile din sursele de pe 

amplasament, plus surse din traficul rutier cu estimările noi pentru anul 2014, a rezultat: 
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- concentraţia maximă pentru o medie de 30 de minute obţinută prin simulare este de 16,56µg/mc 

şi se localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 698916, Y = 5097543. Acest punct este 

localizat la aprox. 1,4km NE de la marginea satului Lancrăm; 

- concentraţia maximă pentru o medie zilnică obţinută prin simulare este de 2,15µg/mc şi se 

localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 700116, Y = 5096043,  punct situat la 

aproximativ 200m NV lângă Râpa Roşie. 

În cazul simulării dispersiei de metanol emise din sursele de pe amplasament, a rezultat: 

- concentraţia maximă pentru o medie de 30 de minute obţinută prin simulare este de 2,83µg/mc şi 

se localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 696116, Y = 5092843. Acest punct este 

localizat la aprox. 1km V de la marginea oraşului, lângă drumul 704A; 

- concentraţia maximă pentru o medie zilnică obţinută prin simulare este de 0,68µg/m3 şi se 

localizează în punctul cu coordonatele UTM: X = 697816, Y = 5093043. Acest punct se găseşte la 

aproximativ 500m S de la marginea amplasamentului.  

Valorile măsurate/calculate se încadrează în limitele admise. 

Din simulări reiese că nu există depăşiri ale valorii concentraţiei maxime admisibile la 

formaldehidă şi metanol pentru zone protejate (STAS 12574/87) şi nici ale pragului de alertă 

conform definiţiei din Legea nr. 104/2011. 

Pentru evaluarea efectului cumulativ s-a realizat Studiul de impact cumulativ şi  Studiul de 

dispersie pentru emisiile rezultate din activitatea desfăşurată pe întreaga platformă industrială, 

ţinând cont atât de ceilalţi agenţi economici din imediata vecinătate, cât şi de traficul rutier din 

segmentele de străzi din oraşul Sebeş, precum şi de traficul rutier de pe DN 1, DN7 şi A1 la nivelul 

anului 2015. 

Aceste 2 documentaţii au fost realizate ţinând cont de: 

- sursele de emisie de pe platforma Kronospan – Kronochem, calculate la capacitatea maximă 

de 60000t/an, pentru ambele instalaţii; 

- traficul auto de pe sectoarele de drumuri: A1, DN1 si DN7, în baza datelor de trafic puse la 

dispoziţie de Registrul Auto Român. 

Din interpretarea rezultatelor celor două studii subliniem  următoarele: 

1.  nivelul concentraţiilor de formaldehidă rezultate din procesul de fabricare formaldehidă pentru 

cele 2 instalaţii, la capacitatea de 60000 t/an, nu prezintă depăşiri ale valorilor maxime admise; 

2.  din trafic rezultă o concentraţie de formaldehidă, care suprapusă cu concentraţiile din procesul 

tehnologic, determină o concentraţie maximă în zona învecinată amplasamentului pe direcţia SE, 

până la o distanţă de 50-400m, ceea ce confirmă aportul traficului la poluarea zonală; 
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3.  concentraţiile de pulberi rezultate din procesele tehnologice desfăşurate în amplasament nu 

prezintă un impact asupra zonei protejate; valorile rezultate pentru concentraţiile de pulberi pentru 

sursele existente pe platforma industriala Kronospan se situează sub valoarea limită, iar cumulat cu 

cele rezultate din trafic nu  înregistrează depăşiri ale valorilor maxime admise;  

4.  suplimentar emisiilor specifice activităţilor desfăşurate pe amplasament, s-au evaluat emisiile de 

oxizi de azot, oxizi de sulf şi monoxid de carbon, a căror pondere se concentrează de-a lungul 

arterelor rutiere, confirmându-se că sursele existente pe platforma industrială Kronospan nu 

reprezintă o sursă de poluare cu oxizi de sulf, oxizi de azot şi monoxid de carbon. 

Comparând valorile rezultate din modelarea realizată în luna octombrie 2015 cu valorile 

înregistrare la staţia de monitorizare imisii din Sebeş administrată de APM Alba, rezultă că valorile 

obţinute sunt comparative şi se încadrează în limite legale. 

Rezultă încă o dată că aportul surselor de emisie pentru cele 2 instalaţii de formaldehidă 

calculate pentru capacitatea maximă de 60000t/an (aşa cum vor funcţiona) si celelalte instalaţii 

tehnologice de pe amplasament nu au impact negativ asupra factorului de mediu aer. 

Analize de sol  
 

Din studiile efectuate nu s-au pus în evidenţă  depăşiri ale valorilor conţinuturilor normale 

ale poluanţilor evaluaţi pentru stabilirea calităţii solului. 

 

CONCLUZII REFERITOARE LA DATELE OFERITE DE RAPORTUL DE 

AMPLASAMENT 
 

 Precizăm că obiectivul raportului de amplasament  l-a constituit evaluarea impactului 

asupra factorilor de mediu indus de activitatea desfăşurată în instalaţia existentă de producere a 

formaldehidei, a răşinilor pulbere şi lichide, a plăcilor de PAL şi MDF şi înnobilarea acestora. 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului s-a recurs la prezentarea emisiilor pe fiecare 

factor de mediu şi pe procesul tehnologic. S-au cuantificat emisiile de poluanţi rezultaţi din procesul 

tehnologic desfăşurat în instalaţie şi s-au analizat modificările produse în calitatea factorilor de 

mediu. 

S-a evaluat impactul asupra mediului pe factori de mediu (apa, aer, sol/subsol), 

concluzionându-se că procesul tehnologic desfăşurat în instalaţiile tehnologice nu va avea un 

impact semnificativ asupra stării factorilor de mediu şi nu va influenţa calitatea factorilor de 

mediu din zonă. 
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Prin funcţionarea instalaţiilor tehnologice în condiţii normale, nu s-au înregistrat 

depăşiri ale valorilor maxime admise, la niciunul dintre indicatorii de urmărire şi control ai 

poluării, atât în aer cât şi în sol şi apă. Toate valorile măsurate şi rezultate în urma studiului 

dispersiei s-au situat sub valorile pragurilor de alertă. 

Din modelarea dispersiilor a rezultat că emisiile specifice activităţii desfăşurate în cadrul 

platformei industriale Kronospan – Kronochem evaluată la capacitatea maximă de 60000t/an 

pentru emisiile de la cele 2 instalaţii de fabricare formaldehidă şi a celorlalte instalaţii 

tehnologice calculate tot la capacitatea maximă nu au un impact asupra mediului şi zonei 

protejate. 

 

IV. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA POTENŢIALILOR FACTORI DE RISC ŞI DE 

DISCONFORT PENTRU SĂNĂTATEA POPULAŢIEI 

Pentru evaluarea riscului de mediu în diferite domenii de activitate au fost concepute o serie 

de metodologii, calitative şi/sau cantitative, cu diferite grade de complexitate. 

            Alegerea celei mai bune metodologii depinde de diverşi factori, cum ar fi: 

• Natura problemei; 

• Scopul evaluării; 

• Rezultatele cercetărilor anterioare în domeniu; 

• Informaţiile accesibile; 

• Resursele disponibile. 

              Diferenţa dintre cele două posibilităţi de evaluare este aceea că evaluarea cantitativă a 

riscului utilizează metode de calcul matematic, în timp ce evaluarea calitativă a riscului consideră 

probabilităţile şi consecinţele în termeni calitativi: „mică”, „mare”, etc. 

            Estimarea cantitativă a riscului de mediu prin diagrame logice: 

                   ▪  Analiza arborelui erorilor – reprezentarea grafică a tuturor surselor iniţiale de risc 

potenţial, implicate într-o emisie accidentală (explozie sau emisii toxice), deci pleacă de la un 

eveniment final şi ajunge la sursele iniţiale de risc. Obiectul analizei este de a determina modul în 

care echipamentul sau factorul uman contribuie la producerea evenimentului final nedorit. Totodată 

analiza constituie un instrument util în decizie, facilitând identificarea punctelor în care trebuie să se 

acţioneze pentru a stopa propagarea evenimentelor intermediare către evenimentul final. 

                   ▪  Analiza arborelui de evenimente porneşte de la un eveniment iniţial (sursa de risc) 

şi determină consecinţele acestuia, consecinţe care la rândul lor pot genera alte efecte nedorite. 

Analiza arborelui de evenimente se pretează a fi utilizată în cazul defectării unor componente vitale 
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ale instalaţiilor, care pot avea consecinţe grave asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor 

materiale. Analiza arborelui de evenimente oferă posibilitatea identificării căilor de acţiune în 

vederea reducerii valorii probabilităţii de producere a unui eveniment, deci a modalităţilor de 

prevenire a producerii acelui eveniment. 

                   ▪  Analiza cauze – consecinţe este o metodă ce combină analiza arborelui de 

evenimente şi a celui de erori şi permite corelarea consecinţelor unui eveniment nedorit (emisie 

accidentală) cu cauzele lui posibile. 

                   ▪  Analiza erorii umane - metodă care ia în considerare doar sursele de risc datorate 

erorii umane excluzându-le pe cele legate de instalaţie. 

              Evaluarea calitativă a riscului de mediu implică realizarea etapei de identificare a 

pericolelor şi cea de apreciere a riscului pe care acestea îl prezintă, prin estimarea probabilităţii şi 

consecinţelor efectelor care pot să apară din aceste pericole. 

              Pentru identificarea pericolelor, evaluarea calitativă a riscului ia în considerare următorii 

factori: 

                   ▪  Pericol/Sursă – se referă la poluanţii specifici care sunt identificaţi sau presupuşi a 

exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate şi efectele particulare ale acestora. 

                   ▪  Calea de acţionare – reprezintă calea pe care substanţele toxice ajung la receptor, 

unde au efecte dăunătoare; această cale poate fi ingerare directă sau contact direct sau migrare prin 

sol, aer, apă. 

                   ▪  Ţintă/Receptor – reprezintă obiectivele asupra cărora se produc efectele dăunătoare 

ale anumitor substanţe toxice de pe amplasament, care pot include fiinţe umane, animale, plante, 

resurse de apă sau clădiri (numite în termeni legali obiective protejate). 

              Intensitatea riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului, cât  şi de 

probabilitatea manifestării acestui impact. 

              Identificarea factorilor care influenţează relaţia sursă-cale-receptor presupune 

caracterizarea detaliată a amplasamentului din punct de vedere fizic şi chimic. 

              Metode de estimare calitativă a riscurilor: 

• analiza „What if ?” (ce ar fi dacă ?) se recomandă a fi realizată în special în faza de 

concepţie a unei instalaţii, dar poate fi folosită şi la punerea în funcţiune sau în timpul 

funcţionării. Metoda constă în adresarea unor întrebări referitoare la sursele de risc, 

siguranţa funcţionării şi întreţinerea instalaţiilor de către o echipă de experţi în procese şi 

instalaţii tehnologice şi în protecţia mediului şi a muncii. Metoda are drept scop depistarea 

evenimentelor iniţiale, ale unor posibile emisii accidentale; 
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• analiza „HAZOP” (Hazard and operability/hazard şi operabilitate ) este o metodă bazată pe 

cuvinte cheie similară analizei „What if” – şi identifică sursele de risc datorate abaterii de la 

funcţionarea normală, monitorizând în permanenţă parametrii de proces; 

• matricea de risc – matrice de evaluare: pe abscisă se trec clasele consecinţelor unui 

accident posibil, iar pe ordonată se trec clasele de probabilitate. 

 La stabilirea claselor de consecinţe se iau în considerare: natura pericolului şi ţintele 

(receptorii) care pot fi afectaţi. astfel, se au în vedere: 

                   ▪  potenţialul pericolului (cantitatea şi toxicitatea substanţelor chimice periculoase şi 

tipul pericolului); 

                   ▪  localizarea pericolului, vulnerabilitatea zonei din imediata vecinătate a sursei de 

pericol, posibilităţile de intervenţie rapidă şi de decontaminare; 

                   ▪  efectele economice locale.  

              La stabilirea claselor de probabilitate sunt utilizate date statistice şi informaţii referitoare la 

accidentele şi incidentele similare. 

              Evaluarea riscului de mediu şi rezultatele evaluării conduc la obţinerea unei priviri de 

ansamblu asupra unei activităţi, furnizând informaţiile ce stau la baza planificării ulterioare a 

măsurilor de reducere a riscului, în cadrul managementului riscului de mediu. 

 
 

V.  Impactul activităţilor S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. asupra factorului de mediu aer –

date puse la dispoziţie de evaluatorul de mediu S.C. GLOBAL INNOVATION SOLUTION 

S.R.L din Bucureşti prin „STUDIUL PRIVIND ANALIZA ŞI EVALUAREA DISPERSIEI 

EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN AER” 
 

În condiţii de funcţionare normală, singura sursă de emisie în atmosferă de la S.C. 

KRONOCHEM SEBEŞ S.R.L. este coşul de dispersie prin care se evacuează gazele reziduale ce ies 

din unitatea de epurare catalitică, care face parte integrantă din instalaţia de fabricare a 

formaldehidei şi are rolul de a reduce emisiile de produşi organici din gazul rezidual ieşit din 

coloanele de absorbţie, înainte de evacuarea în atmosferă.  

Corelarea nivelului poluanţilor cu sursele de poluare s-a realizat pe baza datelor 

meteorologice obţinute de la Staţia Meteo Sebeş pentru perioada ianuarie – decembrie 2014, 

ţinându-se cont numai de: 

- sursele de la KRONOSPAN SEBEŞ şi KRONOCHEM SEBEŞ; 

- traficul auto intern pe amplasamentul KRONOSPAN – KRONOCHEM; 

- traficul auto extern; 
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- sursele de emisie tehnologice de la agenţii economici pentru care se deţin informaţii 

Modelările realizate arată următoarele : 

1. concentraţiile de formaldehidă sunt crescute în intersecţia cu drumurile europene DN1 şi 

DN7, prezentând depăşiri ale LMA pentru protecţia sănătăţii umane, pentru medieri de o oră; 

2. din calculul concentraţiei de formaldehidă la instalaţia de producere formaldehidă aparţinând 

KRONOCHEM, contribuţia acesteia la poluarea aerului este nesemnificativă la poluarea 

mediului, net inferioară contribuţiei aduse de traficul auto; 

3. referitor la emisiile de formaldehidă din toate sursele existente la platforma industrială 

KRONOSPAN – KRONOCHEM, se observă că nu există diferenţe semnificative între situaţia 

în care funcţionează simultan ambele fabrici de formaldehidă sau doar una dintre ele. Acest 

lucru sugerează că ponderea cea mai mare la poluarea cu formaldehidă a aerului atmosferic nu o 

au emisiile rezultate din funcţionarea fabricilor de fabricare a formaldehidei ci din traficul 

existent în zona amplasamentului; 

4. în cazul emisiilor de metanol, rezultatele arată că valorile obţinute sunt cu două ordine de 

mărime mai mici decât limita maximă admisibilă orară şi cu trei ordine de mărime mai mici 

decât LMA zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, chiar şi în situaţia în care este evaluată 

emisia simultană a celor două surse (funcţionarea simultană a celor două instalaţii de fabricare a 

formaldehidei); 

5. o diferenţă evidentă între rezultatele obţinute la formaldehidă şi cele pentru metanol este faptul 

că nu mai apare contribuţia datorată traficului în cazul metanolului, ceea ce face ca valorile din 

punctele aflate în apropierea arterei de trafic să nu fie mult diferite faţă de cele situate mai 

departe; 

6.  poluarea mediului cu metanolul emis din incinta platformei industriale este nesemnificativă; 

7. în cazul emisiilor de oxizi de azot, oxizi de sulf şi monoxid de carbon, rezultatele arată că 

valorile obţinute sunt mult mai ridicate din emisiile rezultate din surse mobile decât 

concentraţiile de formaldehidă, metanol şi pulberi rezultate din sursele existente la platforma 

industrială KRONOSPAN – KRONOCHEM; 

8. din programul de monitorizare al A.P.M. Alba pe anul 2015 se observă faptul că niciuna din 

valorile determinate prin monitorizare (medieri pe 24 de ore) nu indică depăşirea CMA, ceea ce 

confirmă rezultatele obţinute prin simulare de unde rezultă că în punctul 2 de imisie s-au 

calculat tot valori sub CMA; 

9. din monitorizarea realizată la instalaţiile aparţinând KRONOSPAN SEBEŞ, valorile măsurate 

sunt net inferioare valorilor limită stabilite prin Autorizaţia integrată de mediu deţinută de 

societate.  
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. traficul auto intern desfăşurat în incinta amplasamentului nu aduce un aport la fondul de poluare 

deja identificat în studiul de dispersie (realizat în luna octombrie 2015).11. agenţii economici şi în 

special S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. (a cărei emisie este dominantă), din cumul nu conduc la  

valori care să depăşească valorile limită reglementate. 

 

  Analiza rezultatelor puse la dispoziţie de evaluatorul de mediu arată următoarele: 

1. Sursele existente pe platforma industrială KRONOSPAN – KRONOCHEM nu  

reprezintă o sursă majoră de poluare cu oxizi de sulf, oxizi de azot şi monoxid de 

carbon (concentraţii mai ridicate rezultând de la traficul auto de pe arterele din zona 

platformei industriale). 

2. Cumulând şi emisiile de la traficul intern de pe platforma industrială KRONOSPAN – 

KRONOCHEM,  traficul auto derulat pe arterele din zona platformei industriale 

rămâne sursa principală de poluare cu oxizi de sulf, oxizi de azot şi monoxid de 

carbon. 

3. Valorile rezultate pentru concentraţiile de pulberi pentru sursele existente pe 

platforma industrială KRONOSPAN – KRONOCHEM şi traficul intern se situează 

sub valoarea limită. 

4. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor maxime admise ale emisiilor de  oxizi de sulf, 

oxizi de azot şi monoxid de carbon rezultate din trafic şi cele rezultate de la agenţii 

economici (de la care s-au  obţinut informaţii ) 

5. Emisiile de formaldehidă s-au situat sub valoarea limită legiferată, iar cumulat cu 

valorile măsurate/rezultate din trafic nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor maxime 

admise. 

6. Emisiile de metanol s-au regăsit numai în interiorul platformei industriale fără a se 

regăsi în imediata vecinătate a amplasamentului. 
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VI. CARACTERIZAREA NIVELULUI DE EXPUNERE A POPULAŢIEI LA SUBSTANŢE 

PERICULOASE ŞI SITUAŢII PERICULOASE  

  

 Evaluatorul de mediu  (S. C. Centrul de Mediu şi Sănătate S.R.L.) a elaborat un model de 

evaluare a expunerii şi variaţia spaţială a expunerii populaţiei din zone rezidenţiale din localitatea 

Sebeş şi o localitate de control. 

 Din datele furnizate de acest model, reiese că s-au determinat nivelurile de expunere la 

contaminanţi ale grupurilor populaţionale din aria de influenţă a obiectivului. 

	 Pentru aceasta,	 în perioada 04-07.04.2016, s-au efectuat măsurători ale unor poluanţi 

specifici în zone rezidenţiale din localităţile Sebeş şi Aiud. 

 

VI.1. MODEL DE EVALUARE A EXPUNERII ŞI VARIAŢIA SPAŢIALĂ A EXPUNERII 

POPULAŢIEI DIN ZONE REZIDENŢIALE DIN LOCALITATEA SEBEŞ ŞI O 

LOCALITATE DE CONTROL 
 

În perioada 04-07.04.2016, s-au efectuat măsurători ale unor poluanţi specifici., în zone 

rezidenţiale din localităţile Sebeş şi Aiud. 

În fiecare punct din localitatea Sebeş au fost realizate măsurători simultan în interiorul, 

exteriorul unor locuinţe selectate şi în incinta fabricii Kronospan, iar în ziua următoare în localitatea 

Aiud au fost realizate acelaşi tip de măsurători. Măsurătorile din zonele rezidenţiale au fost 

efectuate concomitent cu măsurătorile din incinta fabricii. 

Punctele de prelevare au fost stabilite astfel  încât să se acopere cea mai mare parte a 

localităţilor Sebeş şi Aiud, selecţionându-se 12 puncte de prelevare în Sebeş (străzile Mihail 

Kogălniceanu, Spicului, Aviator Olteanu, Calăraşi, Decebal, Avram Iancu, Lucian Blaga, Ogorului, 

Valea Frumoasei, Traian şi localitatea Lancrăm) şi 1 punct în incinta fabricii. În localitatea Aiud au 

fost de asemenea selectate 12 puncte de prelevare în comunitate (străzile George Coşbuc, 

Transilvaniei, Morii,  Mihai Viteazu, Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Sergent Haţegan, Gheorghe 

Doja, Gării, Moţilor şi Lucian Blaga). 

Parametrii urmăriţi din imisii au fost PM10, PM2.5, dioxid de azot (NO2), dioxid de 

sulf(SO2), monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), compuşi organici volatili(COV) 

si formaldehida(CH2O), iar din aer interior: PM10, PM2.5,  monoxid de carbon (CO),  dioxid 

de carbon (CO2) şi formaldehida (CH2O). Perioada de prelevare imisii, aer de interior a fost de 

45 minute, iar pentru măsurarea pulberilor în suspensie PM10 , PM2,5 - de 3-4 minute.  
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  Menţionăm că pe toată perioada prelevării s-au notat condiţiile meteorologice (temperatură, 

presiune, umiditate, viteza şi direcţia vântului), orientarea amplasamentului, precum şi  observaţiile 

de pe teren din timpul prelevărilor  (tipul de mobilă – pal, veche, lemn masiv; încălzirea pe perioada 

prelevării; tipul de combustibil folosit; dacă s-a fumat şi/sau s-a gătit pe perioada prelevării; dacă 

uşile sau geamurile au fost deschise pe perioada măsurătorilor, traficul etc). 

Niveluri de contaminanţi măsurate simultan în interiorul  şi exteriorul a 13 locuinţe din Sebeș şi 

Lancrăm, în incinta obiectivului şi respectiv, nivelurile  de contaminanţi măsurate simultan în  

interiorul şi exteriorul a 12 locuinţe din Aiud 

 Formaldehida (măsurători de 45 de minute) 
 

Figura 1 - Sebeş şi Lancrăm 
 

 
 

Nivelurile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în imisii, simultan în interiorul a 12 

locuinţe din aria de influenţă a obiectivului, în exteriorul acestor locuinţe şi respectiv în incinta 

obiectivului, arată că cele mai mari valori măsurate sunt cele din interiorul locuinţelor din 

localitatea Sebeş (0,06-0,07mg/m3) şi constant mai mari cele măsurate în incinta obiectivului (0,06-

0,07mg/m3). Valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul exterior din localitatea 

Sebeş au fost constant mai mici faţă de cele măsurate în aerul din interiorul locuinţelor, doar în 

două situaţii înregistrându-se valori de formaldehidă de 0,06-0,07mg/m3. 

Figura 2 – Aiud 
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Valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul interior din locuinţele din Aiud 

luate în studiu au fost constant mai mari faţă de cele măsurate în aerul din exteriorul locuinţelor, 

astfel în locuinţe înregistrându-se valoarea maximă de formaldehidă de ,07mg/m3 faţă de valoarea 

maximă de 0,04mg/m3 măsurată în aerul din exteriorul locuinţelor. 
 

Figura 3 - PM10 
 
Sebeş şi Lancrăm 

 
 

În cazul pulberilor respirabile PM10,  valorile cele mai mari s-au măsurat în imisii în incinta 

obiectivului şi constant mai mari în aerul exterior din localitatea Sebeş, iar valorile cele mai mici au 

fost măsurate în aerul din interiorul locuinţelor.  

 
 
Figura 4 – Aiud 
 

 
Nivelurilor concentraţiilor de PM10 măsurate în localitatea Aiud au înregistrat un aspect 

sinuos şi comparativ între cele două medii  investigate, nivelurile  de PM10  în exterior în cele mai 
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multe din punctele de măsurare au înregistrat valori mult mai mari comparativ cu cele înregistrate în 

aerul din interiorul locuinţelor investigate din localitatea Aiud. 

Figura 5 - PM2,5 

Sebeş şi Lancrăm 
 

 
 

Şi în cazul pulberilor respirabile PM2,5, valorile cele mai mari s-au măsurat în imisii, în 

incinta obiectivului (0,1mg/m3) şi constant mai mari în aerul exterior din localitatea Sebeş (0,04-

0,06mg/m3), iar valori constant mai mici au fost măsurate în aerul din interiorul locuinţelor (0,02-

0,04mg/m3).  

 
Figura 5 – Aiud 
 

 
 

În cazul pulberilor respirabile PM2,5, valorile cele mai mari s-au măsurat în imisii, în aerul 

exterior (0,04-0,07mg/m3), iar valori mai mici au fost înregistrate în aerul din interiorul locuinţelor.  

Comparativ între cele două locaţii investigate (Sebeş şi Aiud), nivelurile de PM2,5, atât în 

interior cât şi în exterior, în cele mai multe din punctele de măsurare, au înregistrat valori mai mari 

în Aiud, comparativ cu cele înregistrate în aerul exterior din localităţile Sebeş/Lancrăm. 
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Prezentarea comparativă a nivelurilor de contaminanţi specifici  

Figura 6 - Formaldehida  (mg/m3) (măsurători de 45 de minute) 
 

 
Concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul exterior din cele două locaţii, arată că în 

unele puncte de măsurare acestea au fost mai mari în Sebeş/Lancrăm. 
 

Figura 7 - PM10 (mg/m3) 

 
În cazul pulberilor respirabile PM10, valorile cele mai mari (0,08-0,09mg/m3) s-au măsurat 

în aerul exterior din localitatea Aiud comparativ cu cele înregistrate în aerul exterior din localităţile 

Sebeş/Lancrăm (0,06-0,07mg/m3). 

Figura 8 - PM2,5 (mg/m3) 
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Valorile concentraţiilor de PM2,5 din aerul exterior măsurate în Sebeş/Lancrăm depăşesc 

numai în câteva puncte de măsurare concentraţiile măsurate în aerul exterior din Aiud unde s-au 

înregistrat niveluri de PM2,5 constant crescute. 
 

Figura 9 - Variaţia în funcţie de  distanţa (m) faţă de obiectiv a concentraţiilor de formaldehidă 

(mg/m3) măsurate în imisii în zonele rezidenţiale din Sebeş şi Lancrăm 

 
 

Analiza rezultatelor privind  concentraţiile de formaldehidă măsurate în imisii 

simultan, în interiorul a 13 locuinţe din aria de influenţă a obiectivului, respectiv în exteriorul 

acestora  precum şi în incinta obiectivului, arată următoarele : 

1.  cele mai mari valori măsurate s-au găsit în interiorul locuinţelor şi în incinta obiectivului. 

Observăm prezenţa de valori mai mari ale concentraţiilor de formaldehidă în interiorul 

locuinţelor din Aiud comparativ cu valorile din aerul exterior, precum şi unele valori ale 

concentraţiilor din aerul interior măsurate în Aiud (în  câteva puncte de măsurare) situate peste 

valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul interior, în Sebeş/Lancrăm. Referitor 

la valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul exterior în cele două locaţii, se 

observă înregistarea în unele puncte de măsurare de valori mai mari de formaldehidă în Aiud, 

iar în alte puncte, concentraţii mai mari în Sebeş/Lancrăm. Concentraţiile măsurate nu au fost 

constant mai mari în Sebeş/Lancram comparativ cu cele din Aiud. 

2. În cazul pulberilor respirabile PM10 şi PM2,5, valorile cele mai mari s-au măsurat în emisii, 

imisii  în incinta obiectivului şi în aerul exterior, iar valorile cele mai mici au fost înregistrate în 

aerul din interiorul locuinţelor. Nivelurile de PM10  şi PM2,5, atât în interior cât şi în exterior, în 

cele mai multe din punctele de măsurare, au avut valori mai mari în Aiud, comparativ cu 

Sebeş/Lancrăm. 

3. Analiza  concentraţiilor de formaldehidă (mg/m3) măsurate în imisii în zonele rezidenţiale din 

Sebeş şi Lancrăm, în relaţie cu distanţa (m) faţă de obiectiv arată concentraţii mai mici mai 



 48 

aproape de obiectiv şi concentraţii ceva mai mari la distanţă mai mare de obiectiv, ceea ce arată 

că există şi alte surse de poluare cu formaldehidă 
 

 

Metodologia de modelare în Sistem Geografic Informaţional (GIS) 

Dispersiile concentraţiilor poluanţilor din aer au fost realizate de evaluatorul de mediu prin 

intermediul tehnicii GIS. Concentraţiile de formaldehidă şi pulberi respirabile au fost 

măsurate simultan în zone rezidenţiale din localităţile Sebeş/Lancrăm şi respectiv Aiud.  

 Analiza datelor de distribuţie spaţială în sistemul GIS arată următoarele:  

Valori mai mari de pulberi sedimentabile,  PM10 si PM2,5 s-au înregistrat în zona DN1 din 

localitatea Lancrăm, zonă cu trafic intens, precum şi pe strada Spicului, o stradă neasfaltată. 

În localitatea Aiud, valori mai mari ale concentraţiilor de formaldehidă s-au măsurat în 

partea de nord a localităţii spre DN1 şi în partea de sud-vest şi sud. 

Nivelurile de PM10 au fost mai mari în partea de sud, în apropierea centurii de trafic greu, în 

partea de nord, spre DN1, precum şi în partea de vest. Nivelurile de PM2,5 au fost mai mari în partea 

de sud, respectiv nord. 

• concentraţia de formaldehidă din localitatea Sebeş a prezentat valori mai mari în 

partea de nord, nord-est şi est, în zona străzilor Călăraşi, Decebal şi Spicului, precum 

şi Avram Iancu şi respectiv, la limita incintei obiectivului cu valori situate în intervalul 

0,04-0,06mg/m3. Trendul zonal arată o creştere a valorilor concentraţiilor spre partea 

de est a localităţii. 

• în localitatea Aiud, valori mai mari ale concentraţiilor de formaldehidă s-au măsurat 

în partea de nord a localităţii spre DN1 şi în partea de sud-vest şi sud. 

• valori mai mari de PM10 şi PM2.5 s-au înregistrat în zona DN1 din localitatea Lancrăm, 

zonă cu trafic intens, precum şi pe strada Spicului din Sebeş, stradă neasfaltată. 

• nivelurile de PM10 au fost mai mari în partea de sud, în apropierea centurii de trafic 

greu, în partea de nord, spre DN1, precum şi în partea de vest. De asemenea, nivelurile 

de PM2,5 au fost mai mari în partea de sud, respectiv nord. 

Pentru confirmarea modelului de dispersie a formaldehidei din localitatea Sebeş s-au analizat 

valorile concentraţiei de formaldehidă măsurate de staţiile de monitorizare automată amplasate la 

limita cartierului Mihail Kogălniceanu şi în cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeş, în perioada 

2013-2015.  
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Niveluri de formaldehidă măsurate în imisii, in perioada 2013-2015, la staţiile de monitorizare 

amplasate în imediata vecinătate a obiectivului 
 

CMA=0,012mg/m3 *STAS 12574-87 

 
 
Niveluri de formaldehidă măsurate în imisii, în decursul anului 2014, la staţiile de 

monitorizare amplasate in imediata vecinătate a obiectivului 
 

 
 

Din analiză reiese că în decursul întregii perioade analizate, nu s-au înregistrat 

depăşiri ale CMA=0,012mg/mc (STAS 12574/87) pentru media zilnică ale valorilor 

concentraţiilor de formaldehidă măsurate de staţiile de monitorizare automate. 
 

 Se cunoaște că mirosul de formaldehidă începe să fie perceput olfactiv la concentraţii de 

peste 0,03mg/mc iar peste 0,1mg/mc începe să producă iritarea nasului şi gâtului (vezi tabelul 3 

(Air Quality Guidelines -Second Edition, Chapter 5.8 - Formaldehyde, WHO Regional Office for 

Europe, Copenhagen, Denmark, 2001-Anexa „AQG2ndEd_5 _8Formaldehyde”), 
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Legislaţia din ţara noastră prevede ca limită maxim admisă în aerul atmosferic din zonele 

protejate să fie mult mai mici (0,035mg/mc la expuneri de 30 min şi 0,012mg/mc la expuneri de 24 

de ore), ca atare, respectarea acestor limite nu ar trebui să producă nici măcar un disconfort 

asociat mirosului de formaldehidă şi cu atât mai puţin probleme de sănătate pentru populaţia 

eventual expusă. 

 
VI.2. EVALUAREA EXPUNERII UMANE LA NIVEL DE GRUPURI POPULAŢIONALE 
DIN PERSPECTIVA VARIAŢIEI SPAŢIALE, ÎN ZONE REZIDENŢIALE DIN 
MUNICIPIUL SEBEŞ ŞI LOCALITATEA AIUD ( CONTROL) 
  

Pentru calculul estimativ al dozei de expunere şi al riscului de a dezvolta în cursul vieţii o 

tumoră malignă ca urmare a expunerii la formaldehidă şi caracterizarea expunerii la formaldehidă în 

cadrul unui site, evaluatorul de mediu a utilizat un program de utilitate publică aparţinând Agenţiei 

pentru Substanţele Toxice şi Registrul Bolilor/Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

(ATSDR) din cadrul Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Îmbolnăvirilor/Center for Disease 

Control and Prevention (CDC) care este utilizat în evaluare în Statele Unite. Dozele de expunere şi 

aportul zilnic ca urmare a expunerii, au fost calculate pe baza concentraţiilor măsurate în imisii, în 

aprilie 2016, pentru formaldehidă, în cazul unor grupuri populaţionale de referinţă (adulţi, copii şi 

sugari).  
 

ANALIZA EXPUNERII LA FORMALDEHIDĂ ÎN ZONE REZIDENŢIALE DIN 

LOCALITĂŢILE SEBEŞ/LANCRĂM 

Estimarea dozelor de expunere şi a aportului zilnic în expunerea la diferite concentraţii de 

formaldehidă măsurate în aerul exterior şi respectiv în aerul din interiorul locuinţei, în 

diferite locaţii investigate în aria de influenţă a obiectivului, într-o populaţie de referinţă 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate 

corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţă 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Avram 
Iancu Nr. 42A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.02E-02 7.14E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.39E-03 1.67E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală  
de 25kg 

Str. Avram 
Iancu Nr. 42A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.88E-02 4.70E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.40E-03 1.10E-01 



 51 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10 kg 

Str. Avram 
Iancu Nr. 42A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.12E-02 2.12E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.95E-03 4.95E-02 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate 

corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată (mg/kg/zi) 

Aport 
zilnic 

(mg/zi) 

Str. Mihail 
Kogălniceanu Nr. 

70/9 

Aer 
exterior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 3.91E-03 2.74E-01 

Aer 
interior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 7.60E-03 5.32E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 
25kg 

Str. Mihail 
Kogălniceanu Nr. 

70/9 

Aer 
exterior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 7.20E-03 1.80E-01 

Aer 
interior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 1.40E-02 3.50E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Mihail 
Kogălniceanu Nr. 

70/9 

Aer 
exterior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 8.10E-03 8.10E-02 

Aer 
interior 

Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 
1.58E-02 1.58E-01 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 

corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Mihail 
Kogălniceanu 

Nr. 170/10 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 5.65E-03 3.95E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.39E-03 1.67E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 2kg 

Str. Mihail 
Kogălniceanu 

Nr. 170/10 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.04E-02 2.60E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.40E-03 1.10E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Mihail 
Kogălniceanu 

Nr. 170/10 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.17E-02 1.17E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.95E-03 4.95E-02 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 
corporală standard de 70kg 

Locatie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Decebal 
Nr. 20 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.50E-02 1.05E+00 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.45E-02 1.02E+00 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 25kg 

Str. Decebal 
Nr. 20 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.76E-02 6.90E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.68E-02 6.70E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta  sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Decebal 
Nr. 20 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 3.11E-02 3.11E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
3.02E-02 3.02E-01 

 
 
  

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 
corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. 
Spicului 
Nr. 28 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.24E-02 8.66E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 

1.11E-02 7.75E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 

de 25kg 
Str. Spicului 

Nr. 28 
Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.28E-02 5.70E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.04E-02 5.10E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta  sub un an şi o greutate corporală  de 10kg 

Str. Spicului 
Nr. 28 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.57E-02 2.57E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
2.30E-02 2.30E-01 

 
 Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o 

greutate corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Nouă Nr. 
213, Lancrăm 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 9.12E-03 6.38E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.39E-02 9.73E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 

de 25kg 
Str. Nouă Nr. 
213, Lancram 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.68E-02 4.20E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.56E-02 6.40E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Nouă Nr. 
213, Lancram 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.89E-02 1.89E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.88E-02 2.88E-01 

 
 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 
corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/1 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.56E-03 3.19E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.08E-03 4.26E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 25kg 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/1 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.40E-03 2.10E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.12E-02 2.80E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta  sub un an şi o greutate 
corporală de 10kg 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/1 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
9.45E-03 9.45E-02 

Aer interior formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.26E-02 1.26E-01 

  
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de an şi o greutate 

corporală standard de 70 kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.56E-03 3.19E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 5.43E-03 3.80E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 25kg 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.40E-03 2.10E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.00E-02 2.50E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Lucian 
Blaga Nr. 84/8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 9.45E-03 9.45E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.13E-02 1.13E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 
corporală  standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Aviator 
Olteanu nr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.47E-03 5.93E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 25kg 

Str. Aviator 
Olteanu nr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.56E-02 3.90E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Aviator 
Olteanunr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.50E-03 4.50E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.76E-02 1.76E-01 

 
 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între  19 şi 65 de ani şi o greutate 
corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Ogorului 
Nr. 2 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 3.26E-03 2.28E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între  6 şi 8 ani şi o greutate corporală 
de 25kg 

Str. Ogorului 
Nr. 2 

Aer exterior formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.00E-03 1.50E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta  sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Ogorului 
Nr. 2 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.75E-03 6.75E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.50E-03 4.50E-02 

 Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o 
greutate corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Călăraşi 
Nr. 2A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.28E-02 8.97E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 
25kg 

Str. Călăraşi 
Nr. 2A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.36E-02 5.90E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Călăraşi 
Nr. 2A 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.66E-02 2.66E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.50E-03 4.50E-02 
 
 
 
 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Traian Nr. 
16 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.82E-03 1.98E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.52E-02 1.06E+00 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Traian Nr. 
16 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 5.20E-03 1.30E-01 

Aer interior formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.80E-02 7.00E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Traian Nr. 
16 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
5.85E-03 5.85E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
3.15E-02 3.15E-01 

 
 Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală 

standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Valea 
Frumoasei, bl. 

4a  

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.56E-03 3.19E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Valea 
Frumoasei, bl. 

4a 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.40E-03 2.10E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10 kg 

Str. Valea 
Frumoasei, bl. 

4a 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
9.45E-03 9.45E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.50E-03 4.50E-02 

  
Estimarea dozelor de expunere şi a aportului zilnic in expunerea la diferite concentraţii de 

formaldehidă măsurate în aerul exterior şi respectiv în aerul din interiorul locuinţei, în 

diferite locaţii investigate în localitatea Aiud, într-o populaţie de referinţă 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 
de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. G. Coşbuc 
nr.6 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.95E-03 4.86E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 

7.38E-03 5.17E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsa între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. G. Coşbuc 
nr.6 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.28E-02 3.20E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.36E-02 3.40E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. G. Coşbuc 
nr.6 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.44E-02 1.44E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.53E-02 1.53E-01 

 
 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard de 70kg 

Locaţie Factor de mediu Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport 
zilnic 

(mg/zi) 

Str. M. Viteazu bl.2  Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.51E-03 4.56E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 

2.61E-03 1.82E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. M. 
Viteazu 

bl.2 

Aer 
exterior 

Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.20E-02 3.00E-01  

Aer 
interior 

Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.80E-03 1.20E-01  

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10 kg 
 

Str. M. 
Viteazu 

bl.2 

Aer 
exterior 

Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.35E-02 1.35E-01  

Aer 
interior 

Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
5.40E-03 5.40E-02  

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de70 kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Transilvaniei 
nr. 149 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.47E-03 5.93E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 

2.17E-03 1.52E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Transilvaniei 
nr. 149 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.56E-02 3.90E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10 kg 

Str. Transilvaniei 
nr. 149 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.76E-02 1.76E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.50E-03 4.50E-02 

 
 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Ştefan cel 
Mare nr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.04E-02 7.30E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Ştefan cel 
Mare nr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.92E-02 4.80E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Ştefan cel 
Mare nr. 15 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.50E-03 4.50E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
2.16E-02 2.16E-01 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70 kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Morii 
nr.17 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.51E-03 4.56E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Morii 
nr.17 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.20E-02 3.00E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Morii 
nr.17 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.35E-02 1.35E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
4.50E-03 4.50E-02 
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 Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală 

standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Avram 
Iancu nr. 136 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 7.17E-03 5.02E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 

1.50E-02 1.05E+00 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Avram 
Iancu nr. 136 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.32E-02 3.30E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
2.76E-02 6.90E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Avram 
Iancu nr. 136 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.49E-02 1.49E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
3.11E-02 3.11E-01 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Sergent 
Hațegan H9 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 6.73E-03 4.71E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.59E-02 1.11E+00 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Sergent 
Hațegan H9 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.24E-02 3.10E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.92E-02 7.30E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Sergent 
Hațegan H9 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.40E-02 1.40E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
3.29E-02 3.29E-01 

  
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de 
expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Transilvaniei 
A13 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 5.86E-03 4.10E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 7.60E-03 5.32E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Transilvaniei 
A13 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.08E-02 2.70E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.40E-02 3.50E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Transilvaniei 
A13 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.22E-02 1.22E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.58E-02 1.58E-01 

 
 
 Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală 

standard de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Gh. Doja 
nr.47 

Aer exterior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 
2.82E-03 1.98E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 
6.08E-03 4.26E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Gh. Doja 
nr.47 

Aer exterior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 5.20E-03 1.30E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 1.12E-02 2.80E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Gh. Doja 
nr.47 

Aer exterior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 
5.85E-03 5.85E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-
00-0 

Respiratorie 
1.26E-02 1.26E-01 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Gării nr. 3A Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 3.91E-03 2.74E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 5.86E-03 4.10E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Gării nr. 3A Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 7.20E-03 1.80E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.08E-02 2.70E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Gării nr. 3A Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
8.10E-03 8.10E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.22E-02 1.22E-01 

 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Moților 
nr.31 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 3.91E-03 2.74E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 2.17E-03 1.52E-01 
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Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Moților 
nr.31 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 7.20E-03 1.80E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.00E-03 1.00E-01 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Moților 
nr.31 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
8.10E-03 8.10E-02 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 4.50E-03 4.50E-02 

 
 
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi o greutate corporală standard 

de 70kg 

Locaţie Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

CASN Calea de 
expunere 

Doza de expunere 
calculată 
(mg/kg/zi) 

Aport zilnic 
(mg/zi) 

Str. Lucian 
Blaga nr. 8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 8.47E-03 5.93E-01 
Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 9.77E-03 6.84E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani şi o greutate corporală de 25kg 

Str. Lucian 
Blaga nr. 8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.56E-02 3.90E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 1.80E-02 4.50E-01 

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un sugar, cu vârsta sub un an şi o greutate corporală de 10kg 

Str. Lucian 
Blaga nr. 8 

Aer exterior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
1.76E-02 1.76E-01 

Aer interior Formaldehidă 000050-00-0 Respiratorie 
2.03E-02 2.03E-01 

 

Se cunoaşte că pentru contaminanţii care se găsesc sub formă gazoasă în aerul atmosferic 

sau sunt adsorbiţi pe particule aeropurtate sau pe suprafaţa fibrelor, calea respiratorie este o cale 

importantă de expunere umană. Expunerea pe cale respiratorie la contaminanţi în aria de influenţă a 

unui obiectiv industrial poate să apară ca urmare a emisiei directe în atmosferă a substanţelor 

periculoase în stare gazoasă şi a particulelor sau indirect, ca urmare a volatilizării unor substanţe de 

la nivelul solului sau apelor contaminate sau prin resuspendarea pulberilor şi a particulelor de pe 

suprafaţa solului contaminat.   

Din datele puse la dispoziţie de către evaluatorul de mediu, reiese că ecuaţia de calcul a 

dozei de expunere pe cale respiratorie a fost aplicată în  evaluarea pentru contaminanţii 

specifici activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivului investigat (formaldehidă), pentru 

concentraţii în aerul atmosferic şi în aerul interior în cadrul ariei de studiu, ca urmare a 

activităţilor desfăşurate pe platforma obiectivului, în vederea estimării dozei de expunere 

pentru grupurile populaţionale din aria de influenţă a obiectivului.  
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  Precizăm că  dozele de expunere estimate,  specifice ariei de influenţă a obiectivului 

investigat au fost comparate cu cea mai adecvată valoare de referinţă care asigură protecţie faţă de 

potenţiale efecte adverse care ar putea fi generate ca urmare a expunerii la un contaminant specific.  

Distribuţia spaţială a dozei de formaldehidă pe care un adult o primeşte variază atât spaţial 

cât şi în interior faţă de exteriorul locuinţei. Se observă că doza primită în interior nu are o 

distribuţie corelată spaţial, aceasta fiind mai degrabă aleatorie, fiind puternic influenţată de 

condiţiile specifice fiecărei locaţii (mobilier, parchet laminat, etc), mai mult decât de cea din 

exterior. 

 Din analiza rezultatelor puse la dispoziţie rezultă următoarele:   

1. Dozele de expunere calculate în cazul expunerii pe cale respiratorie la formaldehidă 

(contaminant specific), pe baza concentraţiilor  măsurate în aria de influenţă a 

obiectivului, s-au situat sub valorile care asigură protecţia stării de sănătate a 

populaţiei. 

2. Valorile dozelor de expunere estimate pe baza concentraţiilor de formaldehidă 

măsurate în aerul interior şi respectiv, exterior (în cele mai multe locaţii), din 

localităţile studiate avut acelaşi ordin de mărime. 

3. Dozele de expunere, ca valori, au variat atât spaţial cât şi în interior faţă de exterior, 

doza corespunzătoare expunerii din interior neavând o distribuţie corelată spaţial, 

aceasta fiind aleatorie, puternic influenţată de condiţiile specifice fiecărei locaţii 

(mobilier, parchet laminat, etc). 

4. Din punct de vedere al poziţionării  faţă de obiectiv, atât în Sebeş/Lancrăm cât şi în 

Aiud, s-au identificat locaţii în care doza de expunere estimată este mai mare în 

interior sau în exterior, independent de aşezarea faţă de obiectiv (pentru localitatea 

Sebeş). 
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VI.3. EVALUAREA RISCURILOR ASOCIATE ÎN EXPUNEREA LA SUBSTANŢE 

SPECIFICE DIN PERSPECTIVA VARAŢIEI SPAŢIALE, ÎN ZONE REZIDENŢIALE DIN 

LOCALITATEA SEBEŞ ŞI O LOCALITATE DE CONTROL-AIUD 
 

EVALUAREA RISCURILOR ÎN EXPUNEREA LA SUBSTANŢE PERICULOASE 

SPECIFICE, PE BAZA CONCENTRAŢIILOR GENERATE PRIN MODELELE DE 

DISPERSIE 

Metodologia de estimare a riscurilor în expunerea la formaldehidă, pe baza concentraţiilor 

generate de modelele de dispersie 

Pentru calculul estimativ al riscului adiţional de a dezvolta în cursul vieţii o tumoră malignă 

ca urmare a expunerii la formaldehidă, s-a utilizat un program de utilitate publică aparţinând 

Agenţiei pentru Substanţele Toxice şi Registrul Bolilor/Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (ATSDR) din cadrul Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Îmbolnăvirilor/Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) care este utilizat în evaluare în Statele Unite.  

  Riscul adiţional de a dezvolta o tumora malignă ca urmare a expunerii timp de 15 şi 

respectiv 30 de ani, a fost estimat în cazul unor grupuri populaţionale de referinţă (adulţi de ambele 

genuri, adolescenţi, copii, sugari), pe baza concentraţiilor estimate în imisii printr-un studiu de 

dispersie efectuat de către evaluatorul de mediu, pentru formaldehidă. 

 

Riscuri adiţionale de a dezvolta o tumoră malignă ca urmare a expunerii pe o perioadă de 15 
şi respectiv 30 de ani, estimate pentru substanţele periculoase specifice activităţii obiectivului 
(formaldehida), pentru concentraţiile estimate în imisii printr-un model de dispersie efectuat 
de către evaluatorul de mediu  - valorile concentraţiilor de formaldehidă estimate in imisii 
reprezintă medii pe 30 de minute şi medii zilnice conform STAS 12574/87.  

Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei proceselor tehnologice şi a surselor mobile la nivelul de expunere la 
formaldehidă al populaţiei din aria de studiu (condiţii de vânt dominant) 

Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0.003 8.36E-06 1.67E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.015 4.18E-05 8.36E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.005 1.39E-05 2.79E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.006 1.67E-05 3.34E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
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Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii zilnice 

Aer formaldehida Respiratorie 0.00177 4.93E-06 9.86E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00885 2.47E-05 4.93E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00295 8.22E-06 1.64E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00354 9.86E-06 1.97E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 

 
 
Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei proceselor tehnologice şi a surselor mobile la nivelul de expunere la 
formaldehidă al populaţiei din aria de studiu (condiţii de calm atmosferic) 

Factor de 
mediu 

Substanţa 
 

Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.002 5.57E-06 1.11E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii zilnice 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00118 3.29E-06 6.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 

 
Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei proceselor tehnologice la nivelul de expunere la formaldehidă al 

populaţiei din aria de studiu (condiţii de vânt dominant) 
Factor de 

mediu 
Substanţa 

 
Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0.002 5.57E-06 1.11E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.008 2.23E-05 4.46E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.002 5.57E-06 1.11E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.006 1.67E-05 3.34E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
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 Estimări efectuate pentru concentraţii medii zilnice 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00118 3.29E-06 6.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00472 1.31E-05 2.63E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00118 3.29E-06 6.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00354 9.86E-06 1.97E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   

 
Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei proceselor tehnologice la nivelul de expunere la formaldehidă al 
populaţiei din aria de studiu (condiţii de calm atmosferic) 
Factor de 

mediu 
Substanţa 

 
Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   

 
Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei surselor mobile la nivelul de expunere la formaldehidă al populaţiei 

din aria de studiu (condiţii de vânt dominant) 
Factor de 

mediu 
Substanţa 

 
Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.005 1.39E-05 2.79E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.002 5.57E-06 1.11E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.001 2.79E-06 5.57E-06 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii zilnice 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00295 8.22E-06 1.64E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00118 3.29E-06 6.57E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0   
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Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 
Aer formaldehida Respiratorie 0.00059 1.64E-06 3.29E-06 

 
Scenariu de expunere corespunzător contribuţiei surselor mobile la nivelul de expunere la formaldehidă al populaţiei 

din aria de studiu (condiţii de calm atmosferic) 
Factor de 

mediu 
Substanţa 

 
Calea de 
expunere 

Concentraţie  
(mg/m3) 

 

Risc cancer la 
15 ani 

expunere 

Risc cancer la 30 ani 
expunere 

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii pe 30 de minute 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.002 5.57E-06 1.11E-05 
Aer formaldehida Respiratorie 0   

 Estimări efectuate pentru concentraţii medii zilnice 
Aer formaldehida Respiratorie 0   
Aer formaldehida Respiratorie 0.00118 3.29E-06 6.57E-06 

 
În condiţiile scenariilor realizate de evalutorul de mediu, (care au avut la bază valorile 

estimate în imisii prin studiul de dispersie), riscurile adiţionale estimate teoretic pentru grupuri 

populaţionale de referinţă (adulţi, adolescenţi, copii, sugari) din aria de influenţă a obiectivului de a 

dezvolta o tumora malignă (cancer) ca urmare a expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 şi 

respectiv 30 de ani, la concentraţiile medii pe 30 de minute de formaldehidă estimate in imisii, 

s-au încadrat într-o plajă de valori cuprinse ca ordine de mărime între 2x10-6 şi  2x10-5, în cazul 

contribuţiei exclusive a traficului în condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic; între 

2x10-6 şi 4x10-5 în cazul contribuţiei exclusive a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, în 

condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic, şi respectiv, între 2x10-6 şi 8x10-5, în cazul 

contribuţiei atât a surselor mobile (trafic) cât şi a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, în 

condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic. 

În condiţiile scenariilor care au avut la bază valorile estimate în imisii prin studiul de 

dispersie efectuat de către evaluatorul de mediu, riscurile adiţionale estimate teoretic pentru grupuri 

populaţionale de referinţă (adulţi, adolescenţi, copii, sugari) din aria de influenţă a obiectivului, de a 

dezvolta o tumora malignă (cancer) ca urmare a expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 şi 

respectiv 30 de ani, la concentraţiile medii zilnice de formaldehidă estimate în imisii, s-au 

încadrat într-o plajă de valori cuprinse ca ordine de mărime între 1x10-6 şi 1x10-5, în cazul 

contribuţiei exclusive a traficului în condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic; între 

1x10-6 şi 1x10-5, în cazul contribuţiei exclusive a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, în 

condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic, şi respectiv, între 1x10-6 şi 4x10-5, în cazul 

contribuţiei atât a surselor mobile (trafic) cât şi a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, în 

condiţii de vânt dominant şi respectiv calm atmosferic. 
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Riscurile adiţionale estimate în comunitate datorită expunerii la formaldehidă la 

concentraţiile estimate prin modelele de dispersie realizate de evaluator, sunt  mai mari în zona 

străzii Mihail Kogălniceanu, comparativ cu celelalte zone investigate. În această zonă se suprapun 

riscurile relaţionate atât traficului cât şi cele relaţionate procesului tehnologic. 

Analiza riscurilor adiţionale estimate teoretic pentru grupurile populaţionale de referinţă arată 

următoarele: 

1. Riscurile adiţionale estimate teoretic pentru grupuri populaţionale de referinţă (adulţi, 

adolescenţi, copii, sugari) din aria de influenţă a obiectivului, de a dezvolta o tumoră 

malignă ca urmare a expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 respectiv 30 de ani, la 

concentraţiile medii pe 30 de minute de formaldehidă estimate în imisii prin modele de 

dispersie, s-au încadrat într-o plajă de valori cuprinse ca ordin de mărime între 2x10-6 

şi 2x10-5, în cazul contribuţiei exclusive a surselor mobile (trafic) în condiţii de vânt 

dominant şi respectiv calm atmosferic; între 2x10-6 şi 4x10-5 în cazul contribuţiei 

exclusive a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului (în condiţii de vânt dominant 

şi respectiv calm atmosferic) şi între 2x10-6 şi 8x10-5 în cazul contribuţiei atât a surselor 

mobile cât şi a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului (în condiţii de vânt 

dominant şi respectiv calm atmosferic). 

2. Riscurile adiţionale estimate teoretic pentru grupurile populaţionale de referinţă 

(adulţi, adolescenţi, copii şi  sugari) din aria de influenţă a obiectivului, de a dezvolta o 

tumora malignă ca urmare a expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 şi respectiv 30 

de ani, la concentraţiile medii zilnice de formaldehidă estimate în imisii prin modele de 

dispersie, s-au încadrat într-o plajă de valori cuprinse ca ordin de mărime între 1x10-6 

şi 1x10-5, în cazul contribuţiei exclusive a traficului în condiţii de vânt dominant şi 

respectiv calm atmosferic; între 1x10-6 şi 1x10-5  în cazul contribuţiei exclusive a 

proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, (în condiţii de vânt dominant şi 

respectiv calm atmosferic), şi respectiv, între 1x10-6 şi 4x10-5, în cazul contribuţiei atât 

a surselor mobile  cât şi a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului (în condiţii de 

vânt dominant şi respectiv calm atmosferic). 

3.  Riscurile adiţionale estimate teoretic pentru  aceleaşi grupuri populaţionale de 

referinţă, din aria de influenţă a obiectivului, de a dezvolta o tumoră malignă ca 

urmare a expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 şi respectiv 30 de ani, la 

concentraţiile de formaldehidă estimate în imisii prin modele de dispersie, au avut 

aceleaşi valori în cazul contribuţiei exclusive a surselor mobile ca şi  în cazul 
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contribuţiei exclusive a proceselor tehnologice din cadrul obiectivului, iar sumarea 

celor două surse nu a modificat ordinul de mărime al intervalului în care se incadrează 

riscurile adiţionale în condiţiile analizei exclusive a contribuţiei unei singure surse. 

VI.4. SISTEM GEOGRAFIC INFORMATIONAL PENTRU EXPUNEREA UMANA SI 

RISCURILE ASOCIATE 

În analiza şi procesarea valorilor, evaluatorul a utilizat metoda interpolării în vederea 

observării tendinţelor locale de concentrare spaţială a poluanţilor.  

Modelarea expunerii la concentratiile de formaldehida măsurate în aerul interior din locuinţe 

şi respectiv, în aerul exterior din zone rezidenţiale din localităţile Sebeş/Lancrăm cu 

evidenţierea diferenţei în expunere între mediul din interiorul locuinţelor şi mediul exterior 

 
 
Modelarea expunerii la concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul interior din locuinţe 

şi respectiv, în aerul exterior din zone rezidenţiale din localitatea Aiud cu evidenţierea 

diferenţei în expunere între mediul din interiorul locuinţelor şi mediul exterior 
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Modelarea expunerii la concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul 

interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior din zone rezidenţiale din localităţile 

Sebeş/Lancrăm, respectiv Aiud, cu evidenţierea diferenţei în expunere între mediul din 

interiorul locuinţelor şi mediul exterior. 

 

 
 
Modelarea expunerii la concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul 

interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior din zone rezidenţiale din localităţile 

Sebeş/Lancrăm, respectiv Aiud, cu evidenţierea diferenţei în expunere între mediul din 

interiorul locuinţelor şi mediul exterior,  

 
 

Din hărţile de predicţie a concentraţiilor poluanţilor realizate de evaluator, în cazul 

formaldehidei, diferenţele de concentraţie dintre mediul exterior şi cel interior sunt puternic 

influenţate de condiţiile regăsite în mediul interior. S-au  notat diferenţe negative (concentraţiile din 

interior sunt mai mari decât conccentraţiile măsurate în exterior- vezi zona străzii Mihail 

Kogalniceanu, în proximitatea obiectivului studiat), precum si  diferenţe pozitive (situaţie inversă, 
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cu concentraţii mai mici în interior decât cele măsurate în exterior, vezi zona străzii Călăraşi situată 

în partea opusă a localităţii). 

Rezultatele prezentate arată că nivelul de formaldehidă din interior este destul de puţin 

influenţat de mediul exterior sau de apropierea de obiectivul studiat. 

Menţionăm că pentru localitatea Aiud nu s-a observat un  anumit model de distribuţie 

spaţială. 

Particulele respirabile (PM10 si PM2,5), în cazul ambelor localităţi, provin în cea mai mare 

măsură  din surse exterioare  având concentraţii mai mari în exterior. 

 

INDICI DE HAZARD (IH) CALCULAŢI PENTRU MIXTURILE DE POLUANŢI EMIŞI 

DIN ACTIVITĂŢILE OBIECTIVULUI, PENTRU EFECTE NON-CANCER 

Se cunoaşte că orice  valoare a indicelui de hazard (IH), specific unui anumit efect, peste 

valoarea 1, ridică o problemă/preocupare privind toxicitatea potenţală, ş implicit când  pentru efecte 

diferite  se obţn mai multe valori peste 1, potenţalul de toxicitate asupra sănătăţii umane creşte.  

Precizăm că potenţialul de risc nu este acelaşi lucru cu riscul probabilistic (o dublare a IH nu 

indică neapărat o dublare a riscului toxic).  

Indici de hazard calculaţi pentru concentraţiile de poluanţi (medii zilnice) estimate 

prin modele de dispersie, în zone rezidenţiale din Sebeş/Lancrăm (valorile estimate ale 

poluanţilor în punctele P6, P9, P10 au fost egale cu 0, motiv pentru care nu s-au calculat indici 

de hazard) (scenariu care a inclus ca surse de poluare atât procesele tehnologice cât şi 

traficul) 

. 

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P1 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00413 0,175 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00177  

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P2 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,01475 0,836 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00885  
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Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P3 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00413 0,273 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00295  

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P4 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00118 0,057 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P5 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00944 0,358 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00354  

 

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P7 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00059 0,053 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

 

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P8 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00118 0,057 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P11 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0,00118 0,057 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

 



 71 

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P12 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0 0,049 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

 

Substanţa 
periculoasă 

Punct de 
determinare 

P13 
Efect critic 

Concentraţia de 
referinţă (EPA) 

(mg/m3) 

Concentraţia 
estimată (mg/m3) IH 

PM  Efect iritativ pulmonar 0,15 0 0,049 

formaldehida  Efect iritativ pulmonar 0,012 0,00059  

 
 

Toţi indicii de hazard (IH) calculaţi pentru concentraţiile de poluanţi (medii zilnice) 

estimate prin modele de dispersie, în zone rezidenţiale din Sebeş/Lancrăm pentru punctele de 

măsurare stabilite din cadrul ariei de influenţă a obiectivului, au fost sub valoarea 1 (0,049- 

0,836), ceea ce nu indică probabilitatea unei toxicităţi potenţiale a mixturii de poluanţi 

evaluate (particule în suspensie şi formaldehidă) asupra sănătăţii umane. 

Distribuţia spaţială a indicilor de hazard calculaţi pe baza estimărilor prin modele de 

dispersie a concentraţiilor în imisii ale substanţelor periculoase specifice activităţilor 

obiectivului 
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Mai precizăm că IH calculaţi pe baza valorilor concentraţiilor medii zilnice estimate prin 

modelele de dispersie (scenariul care a inclus ca surse de poluare atât procesele tehnologice cât şi 

traficul),  au avut valori  ceva mai mari în zona străzii Mihail Kogălniceanu, comparativ cu alte 

zone, dar sunt tot sub valoarea 1 (nesemnificativi). 
 

VI.5. MODEL DE TRANSFER AL FORMALDEHIDEI, PM10 ŞI PM2,5 EXTERIOR 

VERSUS INTERIOR 

Niveluri de expunere la formaldehidă şi pulberi respirabile în aerul din interiorul locuinţelor şi 

respectiv în aerul exterior, în zone rezideţiale din Sebeş/Lancrăm şi Aiud 

Măsurători ale unor poluanţi specifici, în zone rezidenţiale din localităţile Sebeş şi Aiud, s-au 

efectuat în perioada 04-07.04.2016. 

Distribuţia spaţială a punctelor în care s-au efectuat măsurători ale contaminanţilor specifici 

în Sebeş şi Aiud 

Sebeş 

 
 
 
Aiud   
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Descrierea statistică a nivelurilor concentraţiilor de formaldehidă (mg/mc) 

(determinări pe 45 de minute) şi particule respirabile (PM10, PM2,5) (mg/mc)determinate în 

aerul din interiorul unor locuinţe şi în aerul exterior din zone rezidenţiale din localităţile 

Sebeş/Lancrăm şi Aiud 

Sebeş/Lancrăm 

Contaminant Medie Deviaţie 
standard 

Minim Maxim 

Formaldehidă – concentraţii 
aer interior (mg/mc)        0,033 0,023 0,01 0,07 

Formaldehidă – concentraţii 
aer exterior (mg/mc) 0,032 0,20 0,01 0,069 

PM10 – concentraţii aer 
interior (mg/mc) 0,024 0,015 0,006 0,064 

PM10 – concentraţii aer 
exterior (mg/mc) 0,048 0,018 0,027 0,076 

PM2,5– concentraţii aer 
interior 0,019 0,012 0,003 0,042 

PM2,5– concentraţii aer 
exterior (mg/mc) 0,039 0,015 0,022 0,07 

 
Aiud 

Contaminant Medie Deviaţie 
standard 

Minim Maxim 

Formaldehidă – concentraţii 
aer interior (mg/mc) 0,033 0,022 0,01 0,073 

Formaldehidă – concentraţii 
aer exterior (mg/mc) 0,027 0,01 0,01 0,039 

PM10 – concentraţii aer 
interior (mg/mc) 0,032 0,019 0,005 0,077 

PM10 – concentraţii aer 
exterior (mg/mc) 0,068 0,018 0,024 0,094 

PM2,5– concentraţii aer 
interior 0,026 0,015 0,002 0,052 

PM2,5– concentraţii aer 
exterior (mg/mc) 0,049 0,012 0,02 0,072 

 

 Din analiza datelor rezultă următoarele: 

1. În cazul localităţilor Sebeş/Lancrăm: 

a. concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul interior din locuinţe, s-au situat în între 

0,01-0,07mg/mc, cu o valoare medie de 0,033mg/mc. 
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b. Concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul exterior au variat între  0,01- 

0,069mg/mc, cu o valoare medie de 0,032mg/mc. 

c. Concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul interior din locuinţe, au 

variat în intervalul de valori de la 0,006-0,064mg/mc, cu o valoare medie de 

0,024mg/mc. 

d. Concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul exterior au avut valori 

între 0,027-0,076mg/mc, cu o medie de 0,048mg/mc. 

e. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul interior din locuinţe s-au  

înscris între 0,003-0,042mg/mc, cu o  medie de 0,019mg/mc. 

f. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul exterior au variat de la 

0,022  la  0,07 mg/mc, cu o valoare medie de 0,039mg/mc. 

2. În cazul localităţii Aiud: 

i.  concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul interior din locuinţe, s-au 

înscris între 0,01-0.073mg/mc, cu o valoare medie de 0,033mg/mc. 

ii. Concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul exterior au variat în intervalul 

de valori de la 0,01 la 0,039mg/mc, cu o valoare medie de 0,027mg/mc. 

iii. Concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul interior din 

locuinţe, au variat în intervalul de valori de la 0,005- 0,077mg/mc, cu o valoare 

medie de 0,032mg/mc. 

iv. Concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul exterior au variat 

în intervalul de valori de la 0,024 la 0,094mg/mc, cu o valoare medie de 

0,068mg/mc. 

v. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul interior din 

locuinţe, au variat în intervalul de valori de la 0,002 la 0,052mg/mc, cu o valoare 

medie de 0,026mg/mc. 

vi. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul exterior au variat 

în intervalul de valori de la 0,02 la 0,072mg/mc, cu o valoare medie de 

0,049mg/mc. 

  Precizăm că în cazul concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul din interiorul 

locuinţelor din cele două locaţii,  Sebeş/Lancrăm şi Aiud, valoarea medie determinată a fost aceeaşi,  

iar valoarea maximă a concentraţiilor de formaldehidă a fost mai mare în Aiud decât în 

Sebeş/Lancrăm. Pentru concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul exterior, atât valoarea 

medie determinată, cât şi valoarea maximă măsurată au fost puţin mai mari în Sebeş/Lancrăm 
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comparativ cu cele din Aiud (0,032 faţă de 0,027mg/mc valoarea medie şi 0,069 faţă de 0,039 

valoarea maximă). 

Comparativ în cazul concentraţiilor de particulelor respirabile (PM10, PM2,5) măsurate în 

aerul din interiorul locuinţelor, atât valoarea medie determinată, cât şi valoarea maximă a 

concentraţiilor măsurate, au fost mai mari în Aiud faţă de Sebeş/Lancărm. 

Concentraţiile particulelor respirabile (PM10, PM2,5) măsurate în aerul exterior, în cele două 

locaţii Sebeş/Lancrăm şi Aiud, atât ca valoare medie cât şi ca valoare maximă, au fost mai mari în 

Aiud comparativ cu Sebeş/Lancrăm. 

 
Prezentarea comparativă a concentraţiilor de formaldehidă (mg/mc) măsurate în aerul 
interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior, în localitatăţile Sebeş/Lancrăm (rezultatele 
măsurătorilor se găsesc în Anexe iar amplasarea spaţială a punctelor de măsurare se poate 
vizualiza pe hartă) 
Formaldehida (determinări pe 45 de minute) 
 

 
 

Prezentarea comparativă  a concentraţiilor de particule respirabile (PM10,PM2,5) (mg/mc) 
măsurate în aerul interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior, în localitatăţile 
Sebeş/Lancrăm 
Particule respirabile (PM10) (determinări pe 45 de minute) 
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Particule respirabile (PM2,5) (determinări pe 45 de minute) 
 

 
 
Prezentarea comparativă a concentraţiilor de formaldehidă (mg/mc) măsurate în aerul 

interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior, în localitatea Aiud  

 
Formaldehida (determinări pe 45 de minute) 
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Prezentarea comparativă a concentraţiilor de particule respirabile (PM10,PM2,5) (mg/mc) 
măurate în aerul interior din locuinţe şi respectiv, în aerul exterior, în localitatea Aiud 
Particule respirabile (PM10) (determinări pe 45 de minute) 

 
 
Particule respirabile (PM2,5) (determinări pe 45 de minute) 

 
 

Măsurătorile de formaldehidă făcute simultan în aerul din interiorul unor locuinţe din aria de 

influenţă a obiectivului şi respectiv în aerul exterior, în zone rezidenţiale din localitatăţile 

Sebeş/Lancrăm, arată în aproximativ jumătate din locuinţe, valori ale concentraţiilor de 

formaldehidă  mai mari în aerul interior din locuinţe, faţă de aerul exterior. 

Pentru particulele respirabile (PM10 şi PM2,5), în localitatăţile Sebeş/Lancrăm, în cazul a 1-2  

locuinţe, s-au înregistrat  valori mai mari în aerul interior, comparativ cu aerul exterior. 

În zone rezidenţiale din localitatea Aiud, concentraţiile de formaldehidă măsurate simultan  

în aerul din interior unor locuinţe respectiv în aerul exterior arată că în mai mult de jumătate din 

locuinţe, s-au înregistrat valori mai mari în aerul interior din locuinţe, comparativ cu aerul exterior. 

Pentru particulele respirabile (PM10 , PM2,5 ) doar în cazul  a una respectiv 2 locuinţe, s-au 

notat valori mai mari în aerul interior, comparativ cu aerul exterior. 
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Analiza comparativă prin testul T, realizată de evaluatorul de mediu, a concentraţiilor 

de formaldehidă (mg/mc) determinate în aerul din interiorul unor locuinţe şi în aerul exterior 

din zone rezidenţiale din localităţile Sebeş/Lancrăm şi Aiud, arată că nu există nicio diferenţă 

semnificativă statistic între valorile măsurate în interior faţă de cele măsurate în exterior, 

chiar dacă valorile măsurate în interior au fost mai mari atât în Sebeş/Lancrăm cât şi în Aiud. 

În schimb, s-a evidenţiat o diferenţă semnificativă statistic între valorile măsurate, de 

particule respirabile (PM10, PM2,5) (mg/mc)  în favoarea celor măsurate în aerul exterior versus cele 

din aerul interior. 
 

Evaluarea ratei de transfer exterior – interior pentru poluanţii analizaţi (localităţile 
Sebeş/Lancrăm) 
Diferenţe de concentraţii între exterior şi interior pentru poluanţii analizaţi (formaldehidă – 
CH2O, particule respirabile PM10, PM2,5, dioxid de carbon – CO2) 

Locali-tate CH2O_
E-I PM10_E-I PM2,5_E-I CH2O_E PM10_E PM2,5_E CO2_E CO2_I CO2_E-I HR_E-I 

Sebeş 0,036 0,014 0,015 0,047 0,029 0,028 448,52 1338,24 -889,72 -20 

Sebeş -0,017 0,038 0,036 0,018 0,059 0,053 437,54 2718,60 -
2281,06 

-9 

Sebeş 0,015 0,023 0,022 0,026 0,030 0,025 444,86 1420,62 -975,76 -16 

Sebeş 0,002 0,008 0,008 0,069 0,030 0,028 475,98 410,08 65,90 3 

Sebeş 0,006 0,065 0,067 0,057 0,071 0,070 470,49 1153,34 -682,85 -3 

Lancrăm 0,025 0,018 0,021 0,089 0,048 0,048 523,58 421,06 102,52 14 

Sebeş -0,007 0,018 0,015 0,021 0,027 0,022 421,06 692,00 -270,94 -2 

Sebeş -0,029 0,048 0,029 0,021 0,027 0,022 421,06 693,83 -272,77 -24 

Sebeş 0,005 0,038 0,029 0,010 0,076 0,040 424,72 1116,73 -692,01 -20 
Sebeş 0,010 0,085 0,069 0,015 0,058 0,048 430,21 505,24 -75,03 11 

Sebeş 0,049 0,021 0,013 0,059 0,049 0,039 421,06 712,14 -291,08 -18 

Sebeş -0,057 -0,007 0,001 0,013 0,057 0,043 516,26 887,89 -371,63 -15 

Sebeş 0,011 0,021 0,013 0,021 0,040 0,031 402,75 1213,75 -811,00 0 
 

Corelaţii diferenţe de concentraţii exterior -interior 

 CH2O PM10 PM2,5 CO2 Umiditate relativă 
CH2O Pearson Correlation 1 ,095 ,078 ,109 0,146 

Sig. (2-tailed)  ,759 ,799 ,724 0,634 
N 13 13 13 13 13 

PM10 Pearson Correlation ,095 1 ,957** -,062 0,211 
Sig. (2-tailed) ,759  ,000 ,841 0,489 

N 13 13 13 13 13 
PM2,5 Pearson Correlation ,078 ,957** 1 -,117 0,296 

Sig. (2-tailed) ,799 ,000  ,703 0,326 
N 13 13 13 13 13 

CO2 Pearson Correlation ,109 -,062 -,117 1 0,343 
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Sig. (2-tailed) ,724 ,841 ,703  0,252 
N 13 13 13 13 13 

HR Pearson Correlation ,146 ,211 ,296 ,343 1 
Sig. (2-tailed) ,634 ,489 ,326 ,252  

N 13 13 13 13 13 
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
**  Corelaţia este semnificativă la un nivel de 0,01 (2 zecimale?) 

Evaluarea ratei de transfer exterior – interior pentru poluanţii analizaţi (localitatea Aiud) 
Diferenţe de concentraţii între exterior şi interior pentru poluanţii analizaţi (formaldehidă – 
CH2O, particule respirabile PM10, PM2,5, dioxid de carbon – CO2) 

Locali-tate CH2O_E-
I 

PM10_E-
I 

PM2,5_E
-I 

CH2O_
E 

PM10_
E 

PM2,5_
E 

CO2_
E 

CO2
_I 

CO2_E-
I 

HR_E-
I 

Aiud -0,002 0,044 0,039 0,032 0,051 0,045 389,94 900,70 -510,76 3 

Aiud 0,018 0,001 -0,001 0,030 0,024 0,020 417,40 712,14 -294,74 -7 

Aiud 0,029 0,041 0,030 0,039 0,081 0,058 455,84 406,42 49,42 1 

Aiud -0,038 0,032 0,031 0,010 0,058 0,041 479,64 765,23 -285,59 5 

Aiud 0,020 0,026 0,006 0,030 0,065 0,042 450,35 415,50 34,85 -11 

Aiud -0,036 0,060 0,029 0,033 0,080 0,049 461,34 942,81 -481,47 0 

Aiud -0,042 0,054 0,036 0,031 0,094 0,072 574,84 649,90 -75,06 13 

Aiud -0,008 0,029 0,013 0,027 0,074 0,058 552,87 684,68 -131,81 -20 

Aiud -0,015 0,048 0,027 0,013 0,072 0,048 459,51 589,49 -129,98 -1 

Aiud -0,009 0,061 0,047 0,018 0,066 0,049 880,57 413,74 466,83 -5 

Aiudul de 
Sus 

0,008 -0,005 -0,004 0,018 0,072 0,048 624,20 624,27 -0,07 -7 

Aiud -0,006 0,042 0,024 0,039 0,078 0,055 446,69 547,38 -100,69 0 

Corelaţii diferenţe de concentraţii exterior-interior 

 CH2O PM10 PM2,5 CO2 Umiditate relativă 
CH2O Pearson Correlation 1 -.532 -.502 .278 -0.505 

Sig. (2-tailed)  .075 .096 .381 0.094 
N 12 12 12 12 12 

PM10 Pearson Correlation -.532 1 .898** .081 0.457 
Sig. (2-tailed) .075  .000 .802 0.135 

N 12 12 12 12 12 
PM2,5 Pearson Correlation -.502 .898** 1 .097 0.594* 

Sig. (2-tailed) .096 .000  .763 0.042 
N 12 12 12 12 12 

CO2 Pearson Correlation .278 .081 .097 1 -0.219 
Sig. (2-tailed) .381 .802 .763  0.495 

N 12 12 12 12 12 
HR Pearson Correlation -.505 .457 .594* -.219 1 

Sig. (2-tailed) .094 .135 .042 .495  
N 12 12 12 12 12 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 
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CONCLUZII 
 

Masurătorile de formaldehidă au fost efectuate/calculate pe o perioadă a expunerii umane 

de 45 de minute. Rezultatele obţinute nu pot fi comparate cu valorile de referinţă existente 

în legislaţia de mediu. 

1. În cazul localităţilor Sebeş/Lancrăm, concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul 

interior din locuinţe, s-au situat în intervalul de valori de la 0,01 până la 0,07mg/m3, cu 

o valoare medie de 0,033mg/m3. 

2. Concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul exterior în Sebeş/Lancrăm, s-au 

încadrat între 0,01- 0,069mg/m3, cu o valoare medie de 0,032mg/m3.  

3. În localitatea Aiud, concentraţiile de formaldehidă măsurate în aerul interior din 

locuinţe, au fost între 0,01-0,073mg/m3, cu o valoare medie de 0,033mg/m3, în timp ce 

valorile măsurate în aerul exterior au variat în intervalul de valori de la 0,01 până la 

0,039mg/m3, cu o  medie de 0,027mg/m3.  

4. Concentraţiile de particule respirabile (PM10) măsurate în aerul interior din locuinţe în 

Sebeş/Lancrăm, au fost între 0,006–0,064mg/m3 (media de 0,024mg/m3), iar 

concentraţiile  măsurate în aerul exterior s-au situat între  0,027–0,076mg/m3 (valoare 

medie  0,048mg/m3).  

5. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul interior din locuinţe în 

Sebeş/Lancrăm, au avut o valoare medie de 0,019mg/m3 iar în aerul exterior o valoare 

medie de 0,039mg/m3.  

6. În aerul interior din locuinţe în Aiud, concentraţiile de particule respirabile (PM10) 

măsurate s-au situat între 0,005-0,077mg/m3 (media de 0,032mg/m3) iar în aerul 

exterior, valorile au variat între 0,024–0,094mg/m3, cu o valoare medie de 0,068mg/m3.  

7. Concentraţiile de particule respirabile (PM2,5) măsurate în aerul interior din locuinţe în 

Aiud, au fost între  0,002-0,052mg/m3, cu o valoare medie de 0,026mg/m3 iar în aerul 

exterior valorile s-au înscris între 0,02 şi  0,072mg/m3, cu o  medie de 0,049mg/m3.  



 81 

8. Valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate din aerul interior, respectiv din 

aerul exterior, în Sebeş/Lancrăm, atât ca valoare medie, cât şi ca valoare maximă 

măsurată au fost sensibil egale. 

9. Valorile concentraţiilor de formaldehidă măsurate în aerul din interior şi cel din 

exteriorul locuinţelor din Aiud, ca valoare maximă măsurată au fost mai mari în 

interior comparativ cu exteriorul  locuinţelor (0,073 faţă de 0,039mg/m3). 

10. În cazul particulelor respirabile (PM10, PM2,5), atât în Sebeş/Lancrăm cât şi în Aiud, 

atât valoarea medie determinată, cât şi valoarea maximă măsurată au fost mai mari în 

exterior comparativ cu interiorul.   

11. Din punct de vedere al semnificaţiei statistice, analiza comparativă prin testul T a 

concentraţiilor de formaldehidă (mg/mc) determinate în aerul din interiorul unor 

locuinţe şi în aerul exterior din zone rezidenţiale ale localităţilor Sebeş/Lancrăm şi 

Aiud, nu a evidenţiat o diferenţă semnificativă statistic între valorile măsurate în 

interior faţă de cele măsurate în exterior, chiar dacă valorile măsurate în interior au 

fost mai mari atât în Sebeş/Lancrăm, cât şi în locuinţele din Aiud. 

12. În cazul concentraţiilor de particule respirabile (PM10, PM2,5) (mg/mc) determinate în 

aerul din interiorul unor locuinţe şi în aerul exterior din zone rezidenţiale din 

localităţile Sebeş/Lancrăm şi Aiud, s-a evidenţiat o diferenţă semnificativă statistic 

între valorile măsurate în aerul exterior faţă de cel din interior al localităţilor. 

13. Deşi atât valoarea medie, cât şi valoarea maximă măsurată au fost puţin mai mari în 

interiorul locuinţelor comparativ cu exteriorul, totuşi concentraţiile de formaldehidă 

măsurate în interiorul locuinţelor luate în studiu din localităţile Sebeş/Lancrăm şi 

Aiud nu au depăşit liniile directoare stabilite pentru nivelurile de formaldehidă din 

aerul din spaţiile de locuit din ţările europene. 
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VII. ANALIZA DATELOR DE MORBIDITATE- TOTAL CAUZE DE BOALĂ LA 

BOLNAVII EXTERNAŢI DIN SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ ÎN PERIOADA 2009-2014  

 

Metodologie 

Indicatorii de sănătate publică utilizaţi în acest studiu au constat în datele de morbiditate 

înregistrate pentru diverse afecţiuni acute şi cronice pe perioada anilor 2009-2014 la populaţia de 

copii şi de adulţi externaţi din spitalul Municipal Sebeş. 

Datele legate de situaţia spitalizării în Spitalul Municipal Sebeş din perioada menţionată 

sunt cele existente la nivelul CNMRMC precum şi date furnizate de DSP Alba. Selecţia afecţiunilor 

s-a făcut pe baza observaţiilor rezultate din studiile existente în literatura de specialitate, fiind alese 

şi analizate acele afecţiuni ce pot fi determinate, favorizate sau influenţate de poluarea industrială 

specifică din zonă dar şi pentru a se vedea tendinţa de evoluţie a afecţiunilor analizate în acest areal 

în perioada 2009-2014. Denumirea şi codul afectiunilor sunt conforme cu ”Clasificarea 

Internaţională a Bolilor” (revizia a 10-a), aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Reprezentarea grafică a datelor de morbiditate înregistrate la populaţia studiată oferă 

posibilitatea observării tendinţei de evoluţie a afecţiunilor selectate şi grupate pe aparate sau sisteme 

precum şi în funcţie de forma acută sau cronică a acestora. În continuare,  prezentăm un comentariu 

privind datele totalizate pe perioada 2009-2014 (6 ani), pentru toate tipurile de afecţiuni studiate. 

 

 

 
 

Numărul bolnavilor cu tumori digestive (C01-C25), externaţi din spitalul municipal Sebeş, 

în perioada analizată a avut în general un trend descrescător urmat de  un vârf în anul 2014. 
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Pentru tumorile aparatului respirator (C32-C35), se observă în perioada 2009-2014 un 

trend descrescător al numărului de bolnavi externaţi din spital. 

 
Numărul tumorilor de sân (C50) a înregistrat un trend crescător cu un pic în 2011, urmat de 

o scadere și un platou în perioada 2012-2013 și un vârf spre finalul intervalului analizat. 

 
În cazul tumorilor aparatului genital feminin (C51-C57) se observă o tendinţă puternic 

descrescătoare, cu un vârf numeric în anul 2011. 
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Tumorile aparatului genital masculin (C61-C62) înregistrate în perioada 2009-2014, ca 

număr, la bolnavii externaţi din spitalul municipal Sebeş, au avut o evoluție neregulată, cu o tendință 

de creștere din 2011 până în anul 2013, urmată de o scădere până la zero cazuri înregistrate în 2014. 

 
Referitor la numărul tumorilor aparatului urinar (C67-C68), acestea au înregistrat un 

trend crescător, cu un vârful valoric în anul 2014. 

 
Numărul pacienţilor externaţi cu diagnosticul de diabet (E10-E11) a înregistrat  o constanță 

în intervalul 2009- 2011, urmată de o scădere și apoi o tendință ascendentă în 2013-2014. 
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În ceea ce priveşte numărul bolnavilor înregistrați cu alte afecţiuni endocrine (E02-E07, 

E20, E27), externaţi din spital în perioada analizată, acesta a înregistrat în general un trend ascendent 

cu excepția intervalului 2010-2011. 

 
Numărul bolnavilor cu conjunctivite (H10.2-H10.8) externaţi din spitalul municipal Sebeş, 

în perioada analizată a înregistrat o tendință neregulată, cu creșteri și descreșteri numerice în  

intervalul studiat, cu două vârfuri  în  2011 respectiv 2013. 

 
Numărul bolnavilor externaţi cu HTA (I10-I11) a înregistrat un trend descrescător până în 

anul 2013  și  o ușoară tendință de creștere a numărului de  pacienţi înregistraţi cu acest diagnostic în 

2014. 
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În cazul cardiopatiilor ischemice (I20-I25) se înregistrează o temdință de creștere în prima 

parte a intervalului urmată de o scădere în anul 2013 și o creștere în 2014. 

 
Numărul de afecţiuni respiratorii cronice (J40-J47) au înregistrat un trend uşor ascendent. 

 
În ceea ce priveşte numărul bolnavilor externaţi din spital cu afecţiuni alergice ale pielii 

(L23.9, L5-L50.9, E20, E27), acesta a înregistrat o tendinţă puternic descrescătoare. 
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Numărul de avorturi spontane (J40-J47) înregistrate la bolnavii externaţi din spitalul 

Municipal Sebeş în perioada 2009-2014 a avut un trend constant descrescător. 

 

Din datele existente la nivelul Spitalului Municipal Sebeş pentru perioada 2009-2014 reies 

următoarele: patologia respiratorie cronică (tumori maligne), numărul total de bolnavi externaţi din 

spital şi numărul zilelor de spitalizare, pentru o perioada de 6 ani, au avut în general un trend 

descrescător iar patologia respiratorie acută (infecţii acute ale căilor respiratorii superioare) a 

înregistrat un trend crescător pâna în 2012, urmată de scădere accentuată. 
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Concluzii 

• patologia respiratorie cronică (tumori maligne), numărul total de bolnavi 

externaţi din spital şi numărul zilelor de spitalizare, au avut un trend 

descrescător în intervalul analizat ( 2009-2014).  

• numărul de îmbolnăviri cronice spitalizate (tumori maligne) pentru majoritatea 

codurilor analizate, au avut în general un trend descrescător cu exceptia 

tumorilor aparatului urinar. 

•  în cazul diabetului, a altor afecţiuni endocrine şi  a tumorilor de sân, tendinţa a 

fost de creştere a numărului de îmbolnăviri. 

•  numărul mic de subiecți externați din spitalul municipal Sebeș, în perioada 

analizată, nu reflectă decât parțial situația internărilor, datorită adresabilității 

pacienților diagnosticați din zona Sebeș/Lancrăm spre alte unități sanitare de 

profil. 

. 
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VIII. STUDIU DE PERCEPŢIE A POPULAŢIEI DIN MUNICIPIUL SEBEŞ ASUPRA 

CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU ŞI STAREA DE SĂNĂTATE  

Mediul în care trăieşte omul este influenţat, în primul rând de calitatea aerului, apei, solului, 

locuinţei, alimentelor pe care le consumă, precum şi de a mediului în care îşi desfăşoară activitatea. 

Strâns legată de aceşti factori, este starea de sănătate a populaţiei. Sănătatea reprezintă integritatea 

sau buna stare fizică, psihică şi socială a individului şi colectivităţilor. Ea nu se referă numai la  

individ, ci şi la colectivităţile umane.   

 Evaluarea stării de sănătate a populaţiei constă în identificarea factorilor de risc, care ţin de:   

• calitatea aerului în zona urbană/rurală; 

• alimentarea cu apă potabilă; 

• colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură; 

• zgomotul urban; 

• habitatul – condiţii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populaţională etc.); 

•  calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei. 

 Mediul ambiant poate influenţa sănătatea prin: factori fizici (climă, aer, apă, sol, zgomot, 

poluare, radiaţii); factori biologici (microorganisme, calitatea nutritivă şi microbiologică a 

alimentelor); factori socio-comportamentali şi organizaţionali (structura socială, mobilitatea 

populaţiei, educaţie, cultură, factori economici, factori ocupaționali, stres). Dintre aceștia, poluarea 

are atât efecte directe cât şi efecte indirecte asupra sănătăţii populaţiei. Efectele directe si indirecte 

sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a populaţiei ca urmare a expunerii 

la agenţii poluanţi. Efectele indirecte sunt reprezentate de modificări produse de poluarea aerului 

asupra mediului şi indirect asupra sănătăţii umane – schimbările climatice, deprecierea stratului de 

ozon.  

Legislaţia privind calitatea aerului poate fi mai eficientă când este înţeleasă şi agreată de 

către cetăţeni. Rezultatele studiului ajută la crearea unei legături între informaţia ştiinţifică ce stă la 

baza politicii comunitare în domeniul mediului și  sănătății şi viaţa zilnică a cetăţenilor. Întărirea 

conştientizării populaţiei privind factorii care influenţează poluarea aerului va conduce la protejarea 

eficientă a mediului și la creșterea calității vieții.  

Având în vedere numeroasele petiții adresate de către  Primăria municipiului Sebeș 

Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică, cu privire la impactul activității industriale 

din zonă, asupra sănătății populației, INSP a inițiat un studiu de percepție al populației municipiului 

Sebeș asupra calității factorilor de mediu și starea de sănătate. 
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Obiectivele specifice ale studiului: 

- Evaluarea percepției populației Municipiului Sebeș asupra posibilei poluări a factorilort 

de mediu și impactul asupra sănătății 

- Educarea și conștientizarea populației din Municipiului Sebeș asupra relației dintre 

factorii de mediu și calitatea sănătății 

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a inițiat un studiu observațional de tip 

descriptiv, pe un eșantion reprezentativ, propus de 2319  subiecți. S-a calculat  eșantionul 

reprezentativ, folosind metoda de calcul INFOMASS, luându-se în considerare  o eroare de 

0,05 și o probabilitate de 95%.  

       Conform metodologiei aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada ianuarie-

martie 2016, cu sprijinul DSP jud. Alba prin colaborare cu medicii de familie iar 

respondenții au fost din cadrul populației eligibile. 

Numărul final de chestionare validate și luate în studiu au fost de 1022.   

Cauzele existenței unui număr mai mic decât cel propus au fost:  

- chestionare incomplete;  

-chestionare greșit completate;  

-refuzul participării la studiu   

Criteriile de includere a participanților la studiu au fost:  

- Rezidență în municipiul Sebeș, inclusiv zona Lancrăm,  

- includere în grupele de vârstă 20-24 ani, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 45-

49 ani și 50-55 ani, populație activă. 

Întrebările din chestionar au fost formulate simplu, clar, adaptate limbajului, relevante, 

urmând o logică internă a cercetării, în funcție de obiectivele specifice fixate, urmărindu-se 

în același timp ca și completarea acestuia să nu necesite foarte mult timp, să se facă cu 

plăcre, să antreneze subiectul în dialog și să nu devină plictisitoare. În stabilirea succesiunii 

întrebarilor s-a ținut seama de o serie de aspecte care favorizează comunicarea și stimulează 

cooperarea subiectului. 

Răspunsul la fiecare întrebare a chestionarului a depins nu numai de faptele sau gândurile 

subiectului înainte de a intra în contact cu anchetatorul, ci și de modul în care s-a stabilit 

relația subiect-cercetator, de felul cum subiectul percepe problematica și îi evaluează 

consecințele pentru propria viață. 

 



 92 

 Precizăm că participanții au fost asigurați de caracterul anonim și confidențial al 

chestionarului și asupra participării voluntare, participare care poate fi întrruptă oricând, fără 

consecințe. 

Chestionarul  a cuprins un număr de 5 întrebări  generale ( legate de locul și data nașterii, 

sex, grupa de vârstă, scolarizare și rezidență),  12 întrebări referitoare la poluarea mediului, 

6 întrebări legate de locuință (vechime, mod de încălzire, amplasare față de obiectiv etc.), 5 

întrebări legate de starea de sănătate și 8 întrebări de percepție (sursa poluării, niveluri 

crescute ale unor poluanți, perceptia asupra rolului unor instituții in informarea corectă și în 

luarea de măsuri pntru îmbunătățirea calității factorilor de mediu în municipiul Sebeș).   

Chestionarul a avut și intrebari cu răspunsuri multiple,  motiv pentru care s-au înregistrat si 

procente totale peste 100%. 

Centralizarea și prelucrarea datelor s-a facut cu ajutorul programului Excel.  

 
 

A. Întrebări generale  (A1-A5, caracteristicile eşantionului investigat ) 

Pentru realizarea studiului a fost ales aleator un număr de 1022 de subiecţi având domiciliul 

în municipiul Sebeş, reţinându-se pentru investigaţie numai persoanele cu discernământ adecvat. 

Referitor la apartenenţa pe grupe de vârstă, 7,34% (N=75) dintre respondenţi au avut grupa 

de vârstă cuprinsă între 20 şi 24 de ani, 10,86% (N=111) - între 25 şi 29 de ani, 13,31% (N=136) - 

între 30 şi 34 de ani, 19,57% (N=200) - între 35 şi 39 de ani, 18,3% (N=187) - între 40 şi 44 de ani, 

14,58% (N=149) - între 45 şi 49 de ani, 15,85% (N=162) - între 50 şi 54 de ani, iar 2 persoane din 

totalul celor chestionate nu au menţionat grupa de vârstă de care aparţin. 

Grupe de vârstă

7,34%

10,86%

13,31%

19,57%

18,30%

14,58%

15,58% 0,20%

20-24 ani:
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
nespecificat
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Distribuţia pe sexe a eşantionului populaţional investigat a fost următorul: din totalul de 

1022 de persoane intervievate, proporţia subiecţilor de sex feminin a fost de 63,89%, ponderea 

subiecţilor de sex masculin fiind de 34,15%. 1,96% din respondenţi nu au precizat apartenenţa de 

gen. 

Distribuţia pe sexe

63,89%

34,15%

1,96%

Feminin
Masculin
Nespecificat

 
Nivelurile de instruire au fost diverse. Astfel, la întrebarea „Care este ultima şcoală 

absolvită şi/sau în curs de absolvire?”, 9,98% (N=102) au menţionat şcoala gimnazială, 30,53% 

(N=312) – liceul, 15,17% (N=155) – şcoala postliceală,  44,03% (N=450) – facultatea, iar 3 

respondenţi nu au menţionat nivelul şcolarizării. 

Nivel de instruire

9,98%

30,53%

15,17%

44,03%

0,29%
şc. elementară

8 clase/
şc. profesională
liceu/
şc. postliceală:
facultate

nespecificat
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 În ceea ce priveşte durata de locuire în municipiul Sebeş, studiul arată că 92,37% (N=944) 

dintre subiecţii intervievaţi au o durată de locuire mai mare de 3 ani, 4,89% (N=50) din subiecţi au 

o durată de locuire între 1-3ani, iar 1,76% (N=18) din subiecţii luaţi în studiu locuiesc în municipiul 

Sebeş sub 1 an.  Menționăm că 10 respondenți (0,98%)  nu au răspuns la această întrebare. 

Timp locuit în Sebeş

92,37%

4,89%
1,76%0,98%

< 1 an
între 1 şi 3 ani
> 3 ani
nespecificat

 
B. Întrebări referitoare la poluarea mediului  (B1-B12) 

Referitor la ceea ce înţeleg prin termenul „mediu” sau „factor de mediu”, 27% (N=271) din 

cei chestionaţi au menţionat calitatea aerului, 5,8% (N=59) – spaţiul în care locuim, 0,6% (N=6) – 

calitatea apei, 0,2% (N=2) – calitatea solului, iar 0,3% (N=3) au menţionat zgomotul din jur. 

Majoritatea respondenţilor (64%, N=653) au menţionat răspunsul care înglobează toate variantele 

de mai sus, doar 4 persoane nefiind de acord cu niciuna din variantele de răspuns. Dintre cei 

chestionaţi, 2,3% (N=24) fie nu au completat răspunsul la întrebare, fie au ales mai mult de o 

variantă în condiţiile unei întrebări cu răspuns unic. 

Semnificaţia termenului ,,mediu" sau ,,factor de mediu"

0,59%

63,89%

0,29%
5,77%

26,52%

0,20% 2,35%0,39%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

calita
tea aerului

spaţiul in
 ca

re locuim

calita
tea apei

calita
tea solului

zgomotul din jur

toate enunţate

nici un răspuns

necompletat sau a ales >
 de o va

riantă
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În planul percepţiei s-a constatat că 96% dintre subiecţi apreciază că poluarea din municipiul 

Sebeş se manifestă cel mai puternic în factorul de mediu aer, 1% din subiecţi  consideră că ea se 

manifestă în factorul de mediu apă şi 0,2% din subiecţi localizează solul ca factor de mediu 

principal de manifestare a poluării în Sebeş. 2,7% din subiecţi fie nu au completat răspunsul la 

întrebare, fie au ales mai mult de o variantă în condiţiile unei întrebări cu răspuns unic. 

Percepţia privind factorul de mediu la nivelul căruia se manifestă 
cel mai puternic poluarea

0,20% 2,74%

96,10%

0,98%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

în aer în apă în sol necompletat sau a ales
> de o variantă  

Cei mai mulţi din cei intervievaţi (97,3%, N=994) consideră că aerul din Sebeş este poluat, 

în timp ce doar 1,37% (N=14) nu consideră că aerul ar fi poluat. 1,37% din subiecţi fie nu au 

completat răspunsul la întrebare, fie au ales mai mult de o variantă în condiţiile unei întrebări cu 

răspuns unic. 

97,30%

1,37%
1,37%

Percepţia asupra calităţii aerului în mun. Sebeş

aer poluat

aer nepoluat

necompletat sau a ales > de o
variantă
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Majoritatea celor intervievaţi (91,6%, N=936) au indicat industria ca fiind principala sursă 

de poluare a aerului în municipiul Sebeş, iar dintre aceştia o parte însemnată (77,56%, N=726) au 

menţionat fabrica Kronochem ca sursă principală de poluare industrială. Alţi respondenţi (9,72%, 

N=91) au indicat alte surse de poluare industrială decât fabrica mai sus menţionată, iar un procent 

de 12,71% (N=119) din cei care au ales industria ca răspuns nu au menţionat sursa de poluare a 

aerului rezultată din industrie. Doar 54 din subiecţii chestionaţi (5,28%) au precizat traficul auto ca 

sursă principală de poluare a aerului în municipiul Sebeş, în timp ce un procent de 1,57% (N=16) 

fie nu au completat răspunsul la întrebare, fie au ales mai mult de o variantă în condiţiile unei 

întrebări cu răspuns unic. Un număr de 86 de subiecţi nu au răspuns la această întrebare. 

5,28%

91,60%

1,57% 1,57%

Percepţia privind principala sursă de poluare a aerului în mun. Sebeş

traficul

industria

praful de pe stradă
 (lipsa curăţeniei)
necompletat sau a ales > de o
variantă

 

77,56%

9,72%
12,71%

Percepţia privind principala sursă de poluare industrială în mun. 
Sebeş

Kronochem
altele
nu este menţionată sursa
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Referitor la calitatea apei provenită din reţeaua publică a municipiului Sebeş, 47,16% 

(N=482) din cei chestionaţi consideră că apa este sigură pentru consum, în vreme ce puţin peste 

jumătate din respondenţi (51,76%, N=529) afirmă contrariul. 1,08% (N=11) din subiecţi nu au 

răspuns la această întrebare. Majoritatea covârşitoare (93,2%) din cei care au răspuns negativ la 

precedenta întrebare (anume că apa din reţeaua publică nu este sigură pentru consum) consideră că 

apa din reţeaua publică trebuie tratată prin fierbere/filtrare înainte de consum. Un procent de 6,43% 

au considerat că apa din reţeaua publică a municipiului Sebeş nu trebuie tratată prin fierbere/filtrare, 

în timp ce 0,38% din cei chestionaţi nu au răspuns la această întrebare. Dintre cei care au considerat 

că apa din reţeaua publică a municipiului Sebeş nu este sigură pentru consum, cea mai mare parte 

51,98% din subiecţi au semnalat modificări de gust, 47,07%  modificări de culoare, ponderea celor 

care au sesizat modificări ale turbidităţii apei a fost de 36,48% iar proporţia subiecţilor care au 

semnalat modificări legate de mirosul apei a fost de 24,20%.   

 

Percepţia asupra calităţii apei provenite din reţeaua publică a 
mun. Sebeş

1,08%

47,16%

51,76%

apă sigură pentru consum

apă nesigură pentru consum

necompletat
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Percepţia asupra necesităţii tratării apei prin fierbere/filtrare

0,38%

93,20%

6,43%

necesită tratare prin f ierbere/f iltrare

nu necesită tratare prin
fierbere/f iltrare

necompletat

Percepţia asupra caracteristicilor apei care ar determina 
nesiguranţa pentru consum

36,48%

51,98%

47,07%

24,20%

culoare

miros

turbiditate

gust

 
Privitor la starea de curăţenie a oraşului, majoritatea celor chestionaţi (71,53%, N=731) nu 

sunt mulţumiţi, în vreme ce 26,81% (N=274) sunt mulţumiţi. 1,66% (N=17) nu au oferit niciun 

răspuns la această întrebare.  
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26,81%

71,53%

1,66%

Percepţia asupra stării de curăţenie a oraşului

satisfăcut
nesatisfăcut
niciun răspuns

 
Dintre subiecţii care au considerat starea de curăţenie a oraşului nesatisfăcătoare, ponderea 

celor au localizat ca şi cauză a acestei situaţii prestaţia ineficientă a serviciului de salubritate a fost 

de 51,85%, indolenţa oamenilor a fost semnalată în proporţie de 70,31%, iar 9,85% din subiecţii 

intervievaţi nu au exemplificat nici o cauză. În ceea ce priveşte provenienţa deşeurilor din 

municipiul Sebeş, ponderea celor care o consideră ca fiind de natură menajeră şi a celor care o 

consideră de provenienţă industrială a fost identică, de 55,3%.  Dintre subiecţi,  9,85% au 

considerat că deşeurile din municipiu pot poveni din alte surse, iar 5 persoane au şi exemplificat. 

51,85%
70,31%

9,85%

Percepţia asupra cauzei stării de curăţenie necorespunzătoare a 
oraşului

serviciul de salubritate ineficient
indolenţa oamenilor
altele
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Poluarea fonică a municipiului Sebeş a fost semnalată de 64,68% (N=661) din subiecţi, faţă de 

32,68% (N=334) din respondenţi care nu consideră oraşul ca fiind un oraş poluat fonic. Un număr 

de 27 de persoane (2,64%) nu au oferit un răspuns la această întrebare.  
 

64,68%

32,68%
2,64%

Percepţia asupra zgomotului (poluării fonice) în oraşul Sebeş

oraş poluat fonic
oraş nepoluat fonic
niciun răspuns

 
La o evaluare globală a poluării mediului din Sebeş, aerul poluat a fost identificat ca factor 

de disconfort de 87,4% (N=893) din subiecţi, apa nesigură în proporţie de 1,27% (N=13), starea de 

salubritate deficitară a oraşului de 4,11% (N=42) din subiecţi şi zgomotul de 2,15% (N=22) din 

respondenţi. 5,09% (N=52) din cei chestionaţi fie nu au completat răspunsul la întrebare, fie au ales 

mai mult de o variantă în condiţiile unei întrebări cu răspuns unic. 

87,40%

1,27%
4,11%2,15%5,09%

Percepţia asupra factorului de mediu care produce cel mai mare 
disconfort

aerul poluat

apa nesigură

starea de salubritate

zgomotul

niciun răspuns sau a ales mai mult de o
variantă
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C. Întrebări legate de locuinţă (C1-C6) 
 

Referitor la vechimea locuinţei, cel mai mare procent din cei chestionaţi (63,6%, N=650) au 

afirmat că această vechime este între 10 şi 50 de ani, 20,3% (N=207) vechime peste 50 de ani, iar 

un procent de 14,8% (N=151) vechime de mai puţin de 10 ani a locuinţei. 1,37% (N=14) nu au 

oferit răspuns la această întrebare. 

20,30%

63,60%

14,80% 1,37%

Vechimea locuinţei

>50ani
între 10-50 ani
<10ani
niciun răspuns

 
Tipurile de stradă pe care sunt amplasate locuinţele subiecţilor chestionaţi au fost 

următoarele: stradă laterală de cartier (40,12%, N=410), stradă principală de cartier 26,71% 

(N=273), strada principală a localităţii 21,72% (N=222). Doar 2,94% (N=30) respectiv 7,63% 

(N=78) dintre subiecţi au afirmat că au locuinţa situată pe drum judeţean şi respectiv pe drum 

naţional sau în apropiere de autostradă. 9 persoane (0,88%) nu au răspuns la această întrebare. 

Traficul rutier care se derulează în vecinătatea locuinţei subiecţilor este considerat ca foarte 

mare de către 32,19% dintre subiecţi, mediu de către 49,22% din subiecţi, mic de 14,48% şi foarte 

mic de către 3,42% dintre respondenţi. 7 persoane (0,68%) nu au dat niciun răspuns. 
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32,20%

49,21%

14,48% 3,42%0,68%

Aprecierea intensităţii traficului rutier din timpul zilei pe strada pe 
care locuieşte respondentul

foarte mare
medie
mică
foarte mică
niciun răspuns

 
Referitor la modul de încălzire a locuinţei, majoritatea celor intervievaţi (74,7%, N=763) 

afirmă că aceasta se face prin încălzire centrală, centrală individuală sau de cartier. 5,38% (N=55) 

afirmă că locuinţa este încălzită cu sobe individuale cu gaze, 22,8% (N=233) – cu sobe cu lemne 

sau rumeguş. Doar 3 persoane folosesc sobe cu cărbuni şi o persoană foloseşte sobă cu motorină. 

2,05% (N=21) din cei chestionaţi folosesc încălzirea electrică. 

74,70%

5,38%

22,80%
0,29% 0,10%

2,05%

Modul de încălzire a locuinţei

încălzire centrală, centrală individuală sau 
de cartier
sobe individuale cu gaze

sobe cu lemne sau rumeguş

sobe cu cărbuni

sobe cu motorină

încălzire electrică

 
Prezenţa unui obiectiv industrial în vecinătatea locuinţei subiecţilor intervievaţi a fost 

semnalată de 52,8% (N=540) din cei chestionaţi, în timp ce 45,4% (N=464) au afirmat contrariul.  

18 persoane nu au răspuns la această întrebare. În cazul celor 540 persoane care au răspuns 

afirmativ la precedenta întrebare, distanţele precizate cel mai frecvent între locuinţă şi obiectivul 

industrial (45,18%, N=244) au fost între 0-500m, 27,77% (N=150) au precizat distanţe cuprinse 

între 501 şi 1000m, 20,92% (N=113) – mai mult de 1000m, iar 33 de persoane (6,11%) nu au oferit 

răspuns la această întrebare. 
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45,40%

52,84%

1,76%

Prezenţa sau nu a unui obiectiv industrial în vecinătatea locuinţei

absenţă obiectiv industrial în
vecinătatea locuinţei
prezenţă obiectiv industrial în
vecinătatea locuinţei
niciun răspuns
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În privinţa aprecierii de către subiecţi a principalei surse de poluare în funcţie de 

amplasarea locuinţei, 67,4% au menţionat industria din vecinătate, 19,6% traficul, 2,15% modul de 

încălzire al locuinţei, 4,99% au indicat alte cauze şi 5,87% dintre respondenţi nu au dat nici un 

răspuns. 60 de persoane fie nu au completat răspunsul la întrebare, fie au ales mai mult de o 

variantă în condiţiile unei întrebări cu răspuns unic. 

19,60%

67,40%

2,15%4,99%
5,87%

Aprecierea sursei de poluare posibile în funcţie de amplasarea 
locuinţei

traficul

industria

modul de încălzire a locuinţei

altele

niciun răspuns sau a ales mai mult de o
variantă

 
D. Întrebări legate de starea de sănătate (D1-D5) 

Referitor la vizitele la medic sau medicul de familie în ultimul an, cei mai mulţi subiecţi 

(41,3%, N=422)  afirmă că au mers lunar, 37,8% (N=386) afirmă că au mers o singură dată în tot 

anul, iar 10,9% (N=111) – de mai multe ori pe lună. Doar 9% din cei chestionaţi afirmă că nu au 

fost niciodată la medic sau medicul de familie în ultimul an. 11 persoane nu au răspuns la această 

întrebare. 

9%

41,30%

37,80%

10,90%
1,08%

Frecvenţa vizitelor la medic (inclusiv medicul de familie) în ultimul 
an

niciodată
lunar
o singură dată
de mai multe ori pe lună
niciun răspuns
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  La întrebarea „De câte ori aţi cumpărat un medicament sau aţi urmat un tratament pentru o 

anumită afecţiune în ultimul an?”, majoritatea (56,8%, N=581) au dat răspunsul „între 1 şi 5 ori”, 

19,4% (N=198) – „între 6 şi 10 ori”, iar 14,9% (N=152) – „mai mult de 10 ori”. Doar 6,46% 

(N=66) dintre subiecţi afirmă că nu au cumpărat niciun medicament şi nu au urmat niciun tratament 

în ultimul an. 

6,46%

56,80%

19,40%

10,90%

Frecvenţa cumpărării unui medicament sau urmării unui tratament 
pentru o anumită afecţiune în ultimul an

niciodată
între 1 şi 5 ori
între 6 şi 10 ori
>10 ori

 
Prin aplicarea chestionarului s-a investigat  prezenţa unor afecţiuni care pot avea legătură cu 

poluarea de tip industrial/trafic, iar frecvenţa de apariţie a acestora la subiecţii chestionaţi a fost 

următoarea: cei mai mulţi dintre respondenţi (30,23%, N=309) au afirmat că suferă de laringită sau 

traheită, apoi 27,30% (N=279) – de diverse tipuri de alergii, 22,50% (N=230) – de anemie, 16,05% 

(N=164) – conjunctivită, 14,87% (N=152) – bronşită cronică, 9,88% (N=101) – boli cardio-

vasculare, 7,24% (N=74) – boli endocrine, 6,95% (N=71) – boli renale, 6,85% (N=70) – astm 

bronşic, 5,87% (N=60) – boli hepatice, 4,11% (N=42) – diabet zaharat şi doar 1,37% (N=14) din 

chestionaţi diagnosticaţi cu cancer pulmonar sau alte forme de cancer. 

22,50%

27,30%

16,05%30,23%

14,87%

6,85%
1,37%

9,88%4,11%6,95% 7,24% 5,87%

Frecvenţa diagnosticelor afirmativ puse de medici subiecţilor 
studiului

anemie

alergie

conjunctivită

laringită, traheită

bronşită cronică

astm bronşic

cancer pulmonar sau alte forme de
cancer
boli cardio -vasculare
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Prezenţa noxelor la locul de muncă a fost semnalată de numai 6,16% dintre subiecţii 

intervievaţi, faţă de 89,1% din subiecţii care nu menţionează expunerea la toxice la locul de muncă. 

4,70% dintre subiecţi nu au răspuns la întrebare.  

89,10%

6,16% 4,70%

Aprecierea prezenţei noxelor la locul de muncă

neexpus la toxice
expus la toxice
niciun răspuns

 
Referitor la frecvenţa cu care au fost diagnosticaţi cu anumite afecţiuni copiii celor 

chestionaţi, precizăm că cei mai mulţi dintre subiecţi (23,87%, N=244) au menţionat diagnosticele 

de astm bronşic/laringită/traheită, apoi 20,06% (N=205) au menţionat anemia, 17,12% (N=244) – 

bronşita cronică, 16,24% (N=166) – conjunctivita. În procente mult mai mici au mai fost 

menţionate următoarele diagnostice: 3,42% (N=35) – rahitism, 2,05% (N=21) – malformaţii, 1,96% 

(N=20) – intoxicaţii cu metale grele, formaldehidă, 1,57% (N=16) – deficit staturo-ponderal, 1,17% 

(N=12) – cardiopatii, 0,49% (N=5) – malnutriţie sau avitaminoză şi doar 3 copii ai celor chestionaţi 

au fost diagnosticaţi cu o formă de nefropatie.  

17,12%

23,87%

16,24%

0,49%
3,42%

20,06%

2,05%
1,57% 0,29% 1,17%

1,96%

Frecvenţa diagnosticelor puse afirmativ copiilor respondenţilor 
de către medic

bronşită cronică

astm bronşic/ traheită/ laringită

conjunctivită

malnutriţie sau avitaminoză

rahitism

anemie

malformaţii

deficit staturo-ponderal
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E. Întrebări de percepţie ( E1-E9) 

Întrebarea orientativă privind „cât de tare vă deranjează poluarea aerului în zona în care 

locuiţi” (luând în considerare toate aspectele acesteia) a evidenţiat 64,38% din subiecţi ca fiind 

„foarte nemulţumiţi” şi 8,90 % „oarecum nemulţumiţi”, ceilalţi declarând atitudini în zona pozitivă 

sau neutră a scării de la 0-10. 

0,39%
0,29% 1,76% 1,08%

1,17%
5,97%
2,45%

5,87%

8,90%

6,56%

64,38%

Percepţia disconfortului produs de poluarea aerului pe o scală de la 
0 la 10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
În aprecierea gradului de disconfort produs de poluarea aerului, s-a aplicat o scală de la 0 la 

10, cu creştere a cifrei marcate direct proporţional cu gradul de disconfort al celor chestionaţi.  

La o evaluare globală, ca răspuns la întrebarea E2 „în cazul în care credeţi că există o 

poluare a aerului, care credeţi că este sursa acesteia”, 63,80% dintre subiecţii investigaţi apreciază 

ca şi cauză dominantă fabricile de PAL. Alte răspunsuri menţionează în proporţii descrescătoare 

industria lemnului 44,03%, industrie 39,14%, fabrici de mobilă 23,09%, industria chimică 16,34%, 

trafic 14,87%, urmate de industria textilă 10,67%, industria alimentară 6,65%, depozitele de 

deşeuri menajere/industriale 8,61%, incineratoarele de deşeuri municipale/ medicale 5,68%, 

lucrări de construcţii/demolări şi centrale electrotermice 4,89%, vopsitorii 4,31%, tăbăcării 3,3%, 

ateliere de acoperiri metalice, ateliere auto, restaurante, pensiuni, hoteluri 2,54%. 

În ce priveşte frecvenţa percepţiei unor niveluri crescute de poluanţi în aerul ambiant în 

zona în care locuiesc cei chestionaţi, cei mai mulţi dintre respondenţi (58,71%, N=600) au afirmat 

că acest lucru se întâmplă zilnic, 28,18% (N=288) – cel puţin o dată pe săptămână, 8,22% (N=84) – 

cel puţin o dată pe lună, 2,54% (N=26) – cel puţin o dată pe an şi doar 1,17% (N=12) din cei 

chestionaţi afirmă că nu sunt deranjaţi niciodată de nivelurile mai crescute de poluanţi. 12 persoane 

nu au răspuns la această întrebare. 
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58,71%

28,18%

8,22%

2,54%1,17%
1,17%

Frecvenţa percepţiei unor niveluri crescute de poluanţi în aerul 
ambiant în zona în care locuiesc cei chestionaţi

zilnic
cel puţin 1 dată/săptămână
cel puţin 1 dată/lună
cel puţin 1 dată/an
niciodată
niciun răspuns

 
În privinţa aprecierii de către subiecţi a situaţiilor de poluare interior/exterior care produc 

disconfort, majoritatea respondenţilor (93,84%, N=959) s-au arătat deranjaţi de poluarea din 

exterior în zona în care locuiesc. Doar 2,25% (N=23) şi 1,76% (N=18)  

s-au arătat deranjaţi de poluarea din locuinţă (gaze datorate funcţionării pentru gătit, emisii de 

substanţe de mobilier, odorizante de cameră etc.) şi respectiv de poluarea de la locul de muncă. 22 

de persoane fie nu au completat răspunsul la întrebare, fie au ales mai mult de o variantă în 

condiţiile unei întrebări cu răspuns unic.  

1,76%
2,25%

93,84%

2,15%

Aprecierea de către subiecţi a situaţiilor de poluare exterior/interior 
care produc cel mai mare disconfort

poluarea de la locul de muncă

poluarea din locuinţă

poluarea din exterior

niciun raspuns sau a ales mai mult de o
variantă
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Majoritatea celor chestionaţi (81,70%, N=835) se declară deranjaţi de prezenţa unui obiectiv 

industrial în vecinătate, doar 15,95% (N=163) declarându-se nederanjaţi de acest aspect. 24 de 

persoane nu au răspuns la această întrebare. 

81,70%

15,95%
2,35%

Disconfortul produs de prezenţa unui obiectiv industrial în 
vecinătate

disconfort prezent
disconfort absent
niciun răspuns

 
Referitor la informarea asupra calităţii mediului în municipiul Sebeş, majoritatea celor 

chestionaţi (69,77%, N=713) consideră că nu sunt informaţi asupra acestui aspect, în timp ce doar 

28,08% (N=287) afirmă contrariul. 22 de persoane nu au răspuns la această întrebare. 

28,08%

69,77%

2,15%

Informarea asupra calităţii aerului în municipiul Sebeş

informat
neinformat
niciun răspuns

 
Dintre cei care au răspuns afirmativ la întrebarea precedentă şi raportat la numărul total de 

persoane intervievate, 9,88% (N=101) dintre subiecţi au precizat autorităţile publice ca sursă de 
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informare, 9,49% (N=97) au menţionat televiziunea şi acelaşi procent internetul, 7,44% (N=76) – 

ziare/reviste, 7,34% (N=75) – radioul, 6,46% (N=66) – publicaţii specializate, 5,48% (N=56) – 

prietenii şi doar 13 persoane au menţionat şcoala, facultatea sau colegii. 

9,49%

7,34%

9,49%

7,44%

6,46%

5,48%

1,27%

9,88%

Sursa de informare asupra calităţii mediului în municipiul Sebeş

televiziune

radio

internet

ziare/reviste

publicaţii specializate

prieteni

şcoală/acultate/colegi

autorităţi publice locale

 
Referitor la întrebarea „Cine credeţi că ar trebui să vă informeze despre calitatea mediului în 

municipiul Sebeş, majoritatea celor chestionaţi (86,11%, N=880) au menţionat autorităţile publice 

locale/judeţene. În procente foarte mici au mai fost menţionate mass-media (2,74%, N=28) 

autorităţile publice naţionale (2,64%, N=27) şi doar 2 persoane au menţionat autorităţile publice 

internaţionale. 

Sursa considerată de subiecţi cea mai în măsură să informeze 
despre calitatea mediului în municipiul Sebeş

2,64%

86,11%

2,74%

0,20%

autoritati publice locale/judeţene

autoritati publice naţionale

autoritati publice internaţionale

mass-media
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 În opinia a 46,77% dintre subiecţii intervievaţi,  primăria  ar trebui să se implice mai mult în 

luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului din municipiul Sebeş prin stabilirea 

Planurilor de urbanism, urmată de autorităţile publice judeţene (Prefectura, Direcţia de Sănătate 

Publică, Agenţia de Protecţia Mediului), în proporţie de 33,76%, de autorităţi publice naţionale 

(Ministere, Guvern, Preşedinţie) 8,22%, autorităţi internaţionale 0,68% şi altele 0,59%. 

46,77%

33,76%

8,22% 0,68%

0,59%9,98%

Autoritatea considerată de subiecţi cea mai în măsură să se implice 
în luarea de măsuri pentru îmbunătaţirea calitatăţii mediului în 

municipiul Sebeş

Primăria
autorităţi publice judeţene
autorităţi publice naţionale
autorităţi internaţionale
altele
niciun răspuns

 
 

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE OBSERVAŢIEI PARTICIPATIVE 
 
 Avantaje: 

Grupului studiat nu îi este afectat comportamentul 

Asigură o perspectivă din interior „vieţii rele” a grupului. 

Informaţii calitative detaliate. 

Informaţii valide bazate pe acţiuni, norme şi valori ale actorilor grupului. 

 

Dezavantaje: 

Cercetătorul poate afecta comportamentul grupului dacă, la un moment dat îşi dezvăluie identitatea. 

Dificil de făcut generalizări bazate pe observaţii. 

Cercetătorul/ operatorul de interviu  alege care subiecţi să înregistreze, astfel că rezultă un potenţial 

raport subiectiv. 

Operatorul de interviu poate deveni un participant mai mult decât un observator, astfel că rezultă 

subiectivism în raportul de cercetare.  

Dificil de înregistrat informaţii cu acurateţe. 

Posibile cazuri de nesinceritate- răspunsuri marcate de dezirabilitate, superficialitate 
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Principalele limite ale studiului provin din însuși modelul acestuia care este o abordare 

descriptivă, care permite elaborarea de ipoteze fără ca acestea să poată fi demonstrate. Investigarea 

atitudinilor, practicilor și opiniilor este destul de greu de realizat în acest model de studiu. 

Populația, în general, la astfel de studii este greu abordabilă/ cooperantă  și,  subiectivă și/sau 

posibil influențabilă chiar dacă este asigurată de anonimatul  și confidențialitatea răspunsurilor. 

O limită a studiului este determinată de capacitatea respondenților de a aprecia obiectiv 

evenimentele cercetate și erorile de memorie care sunt direct proporționale cu perioada de timp 

scursă de la manifestarea evenimentelor cercetate.  

De asemenea, sentimentele, resentimentele, prejudecățile respondenților și nivelul pregătirii 

fiecăruia pot influența într-o măsură mai mare sau mai mică adevărul despre fenomenele studiate. 

  Un alt factor de distorsiune poate fi reprezentat de chestionar, care cuprinde întrebari 

generale, care a permis o cercetare a problemei în ansamblu și nu de detaliu. 

Studiul s-a desfășurat pe un număr 1022 persoane, cu toate că eșantionul reprezentativ a fost 

calculat la 2319 subiecți, aspect care ar putea fi interpretat ca  o altă limită a studiului. 

 

AVANTAJELE  STUDIULUI 

1) Avantaj economic (incomparabil mai ieftin decât metodele de cercetare calitativă) 

2) Se poate afla părerea unui numar mare de persoane 

3) Chestionarele sunt ușor de analizat 

4) O cercetare bazată pe chestionar necesită mult mai puțin timp pentru a fi finalizată 

5) Chestionarele sunt familiare multor persoane 

6) Chestionarele reduc bias-ul (înclinarea către un răspuns), în condițiile în care întrebările sunt 

uniformizate iar părererile operatorului de interviu/opiniile cercetătorului nu se regăsesc în 

întrebări. 

În același timp chiar dacă acest studiu a fost aplicat la un număr relativ mic de respondenți, 

el  poate oferi informațiile scontate necesare în stabilirea implicării instituțiilor în adoptarea de 

măsuri de informare apopulației și de îmbunătățire a calității mediului din municipiul Sebeș.  
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CONCLUZII 
 

• eşantionul selectat în vederea aplicării chestionarului a fost omogen, fiind alcătuit din 

subiecţi de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 20-54 ani, având profesiuni şi niveluri de 

instruire variate, majoritar domiciliaţi în municipiul Sebeş pentru o perioadă suficient de 

îndelungată pentru a-şi forma o opinie reprezentativă privind disconfortul și riscurile 

prezentate de poluarea mediului din localitate. 

• majoritatea subiecţilor investigaţi (96%) au semnalat că poluarea din municipiul Sebeş se 

manifestă cel mai puternic în factorul de mediu aer, 91,6% din subiecţi au indicat industria 

ca fiind principala sursă de poluare a aerului în municipiu, iar dintre aceştia o parte 

însemnată (77,56%) au menţionat fabrica Kronochem ca sursă principală de poluare 

industrială. 

• referitor la calitatea apei provenită din reţeaua publică a municipiului Sebeş, 47,16% din cei 

chestionaţi consideră că apa este sigură pentru consum, în vreme ce puţin peste jumătate din 

respondenţi (51,76%) afirmă contrariul. 

• privitor la starea de curăţenie a oraşului, majoritatea celor chestionaţi (71,53%) nu sunt 

mulţumiţi, în vreme ce 26,81%  sunt mulţumiţi. 

• poluarea fonică a municipiului Sebeş a fost semnalată de 64,68% din subiecţi faţă de 

32,68% din respondenţi care nu consideră oraşul ca fiind un oraş poluat fonic. 

• la o evaluare globală a poluării mediului din Sebeş, aerul poluat a fost identificat ca factor 

de disconfort de 87,4% din subiecţi, apa nesigură în proporţie de 1,27%, starea de 

salubritate deficitară a oraşului de 4,11% din subiecţi şi zgomotul de 2,15% dintre 

respondenţi. 

• prezenţa unui obiectiv industrial în vecinătatea locuinţei subiecţilor intervievaţi a fost 

semnalată de 52,8% dintre respondenți, în timp ce  45,4% dintre aceștiaau afirmat contrariul. 

În privinţa aprecierii de către subiecţi a principalei surse de poluare în funcţie de 

amplasarea locuinţei, 67,4% au menţionat industria din vecinătate, 19,6% traficul și 2,15% 

modul de încălzire al locuinţei. 

• majoritatea celor chestionaţi (81,70%, N=835) se declară deranjaţi de prezenţa unui obiectiv 

industrial în vecinătate, doar 15,95% (N=163) declarându-se nederanjaţi de acest aspect. 24 

de persoane nu au răspuns la această întrebare. 

• cele mai frecvente afecţiuni înregistrate/declarate la subiecţii adulţi intervievați au fost 

următoarele: laringită/traheită 30,23%, alergii 27,30%, anemie 22,50% conjunctivită 

16,05%, bronşită cronică 14,87%,  boli cardio-vasculare 9,88% boli endocrine 7,24%, boli 
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renale 6,95%, astm bronşic 6,85%,  boli hepatice 5,87%, diabet zaharat 4,11% şi doar 

1,37% dintre respondenţi au fost diagnosticaţi cu cancer pulmonar sau alte forme de 

cancer. 

• frecvenţa cu care au fost diagnosticaţi cu anumite afecţiuni copiii subiecţilor intervievați a 

fost următoarea: astm bronşic/traheită/laringită 23,87%, anemie 20,06%, bronşită cronică 

17,12%, conjunctivită 16,24%, rahitism 3,42%, malformaţii 2,05%, intoxicaţii cu metale 

grele 1,96%, deficit staturo-ponderal 1,57%, cardiopatie 1,17%, malnutriţie sau 

avitaminoză 0,49%. 

• în proporţie mare (64,38%) subiecţii intervievaţi s-au declarat ca fiind „foarte nemulţumiţi” 

de poluarea aerului din zona în care locuiesc. 

• 63,80% dintre subiecţii investigaţi apreciază fabricile de PAL ca şi cauză dominantă a 

poluării aerului. Alte răspunsuri menționează în proporții descrescătoare industria lemnului 

44,03%, industrie 39,14%, fabrici de mobilă 23,09%, industria chimică 16,34%, trafic 

14,87%, urmate de industria textilă 10,67%, industria alimentară 6,65%, depozitele de 

deşeuri menajere/industriale 8,61%, incineratoarele de deşeuri municipale/ medicale 

5,68%, lucrări de construcţii/demolări şi centrale electrotermice 4,89%, vopsitorii 4,31%, 

tăbăcării 3,3%, ateliere de acoperiri metalice, ateliere auto, restaurante, pensiuni, hoteluri 

2,54%. 

• majoritatea respondenţilor (93,84%) s-au arătat deranjaţi de poluarea din exterior în zona în 

care locuiesc. 

• 69,77% dintre subiecţi consideră că nu sunt informaţi asupra calităţii mediului din 

municipiul Sebeş, iar 86,11% consideră că autorităţile publice locale/judeţene ar trebui să 

ofere informaţiile necesare privind  acest aspect. 

• pentru 46,77% dintre subiecţi  primăria ar trebui să se implice cel mai mult în luarea de 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului din municipiul Sebeş prin stabilirea unor 

Planuri de urbanism, iar pentru 33,76%, autorităţile publice judeţene (Prefectura, Direcţia 

de Sănătate Publică, Agenţia de Protecţia Mediului).  

• Având în vedere percepţia negativă a majorităţii subiecţilor investigaţi (96%) privind 

funcţionarea societăţii Kronospan precum şi unele inadvertenţe în privinţa înţelegerii 

riscurilor reale prezentate de activitatea desfăşurată de obiectivul menţionat, 

recomandăm iniţierea unor acţiuni de informare corectă a populaţiei din municipiul 

Sebeş asupra emisiilor de gaze reziduale rezultate din procesele tehnologice pentru a se 

facilita formarea unor opinii fundamentate. Trebuie sa mentionam ca studiul de 
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perceptie evidentiaza obiectivul Kronospan/Kronochem ca fiind principala sursa de 

poluare din zona Sebes venind in oarecare contradictie cu evaluarile studiilor de mediu 

acceptate de catre Autoritatea de Mediu in procesul de reglementare a obiectivului in 

speta. 

 

 PROPUNERI 

 Studiul și-a propus   găsirea unor răspunsuri la întrebrile existente și generarea altor 

probleme care urmează să fie supuse analizelor în viitor. Fără  a avea pretenția  că am reușit să 

identificăm toate perspectivele de viitor, putem recomanda  direcții pentru îmbunătățirea 

calității factorilor de mediu/ atenţie deosebită activităţii de supraveghere, menţinere şi de 

îmbunătăţire a calităţii aerului: 

1. Acţiuni de inspecţie şi control privind respectarea măsurilor prevăzute în planurile locale de 

gestionare a calităţii aerului;  

2. Verificarea respectării măsurilor din P.L.A.M.;  

3.  Acţiuni de inspecţie şi control imediate în urma raportării unor depăşiri înregistrate de 

reţeaua de monitorizare a calităţii aerului;  

4.  Acţiuni de inspecţie şi control la potenţiale surse generatoare de emisii care pot cumulativ 

să genereze niveluri crescute de imisii (PM 10) în aglomerări. 

5. Verificarea, prin acţiuni de inspecţie şi control, a respectării valorilor de emisie impuse la 

operatorii economici care sunt şi reprezintă surse staţionare de emisii;  

6. Verificarea respectării realizării măsurilor din Planurile de acţiuni pentru reducerea poluării 

aerului la obiectivele industriale.  

7. Reducerea poluării fonice (optimizarea traficului rutier) 

8.  Monitorizarea factorului de mediu: apă, aer, sol, social 

9. Creşterea gradului de informare şi acceptare a măsurilor dedicate protecţiei mediului 

înconjurator şi a ridicării calităţii vieţii 

10. Îmbuntăţirea procesului participativ al cetăţenilor la luarea deciziilor, prin sondare, 

informare, consultare 
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IX. CONTAMINAREA CHIMICĂ A MEDIULUI ŞI PERSPECTIVA RELAŢIILOR CU 

PUBLICUL 

Abordarea contaminării chimice a mediului are componente specifice, după cum este vorba 

de un incident sau episod acut, cu emisii sau deversări de vârf, sau un proces de durată mai lungă. 

În ambele cazuri, în contextul comunicării cu autorităţile, agentul economic ia măsuri tehnice şi 

organizatorice (de intervenţie privind limitarea la sursă, prevenirea extinderii contaminării şi 

limitarea efectelor asupra personalului şi populaţiei din zonă).  

Totodată, în ultimul timp, se impun tot mai mult şi acţiuni din perspectiva relaţiilor cu 

publicul (acţiuni de marketing social) şi de comunicare a riscului chiar şi în cazul contaminărilor 

minimale sau în afara episoadelor acute, ţinând seama de beneficiarul ultim al unui echilibru între 

om şi mediu. 

În cazul funcţionării normale a obiectivului care va conduce la emisii continue sau 

intermitente, de intensitate scăzută, cu un potenţial redus de periclitare a sănătăţii publice, sesizabile 

de un număr semnificativ de persoane (care se simt periclitate sau deranjate şi care vor formula, 

eventual, plângeri verbale sau scrise), se procedează la informarea lor selectivă privind: 

• lipsa pericolului real pentru sănătate; 

• calitatea şi prestigiul surselor acestor informaţii; 

• natura poluanţilor şi nivelurile momentane şi cumulate (pe baza estimărilor realizate, 

ulterior a măsurătorilor efectuate) ale acestora în factorii de mediu (aer, apă), gradul şi aria 

de răspândire a poluanţilor;  

• sublinierea faptului că normele regulamentare şi legale nu sunt depăşite; 

• măsurile tehnice şi organizatorice luate de către agentul economic pentru reducerea 

eventuală a nivelurilor de contaminare; 

• descrierea acţiunilor preconizate de informare a publicului; 

• menţionarea instituţiilor care cunosc problema şi care vor fi antrenate în modalităţi de 

supraveghere şi limitare a emisiilor potenţial toxice; 

• numărul canalelor de informare poate fi restrâns la minimum necesar. 

Percepţia riscului prezentat de tehnologiile similare celei de faţă cu implicaţie controversată 

asupra sănătăţii (cazul în speţă) este puternic influenţată de factorii psihosociali. Chiar şi în 

condiţiile în care nu s-au putut evidenţia efecte semnificative în planul creşterii morbidităţii 

populaţiei expuse sau când concentraţiile poluantului chimic sunt în zona de siguranţă sub nivelurile 

maxim admise de lege, temerile oamenilor există iar ele trebuie înţelese. Reacţii de disconfort la 
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poluarea chimică a aerului se constată tot mai frecvent în comunităţile contemporane, odată cu 

creşterea gradului lor de informare şi de cultură. Senzaţia de disconfort este influenţată şi 

„modulată” de o componentă social-culturală, oficial recunoscută de Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii încă din 1979. Un plan de protecţie a populaţiei va include şi raportări la factorii 

psihosociali, mai ales atunci când emisiile existente, chiar reduse, se asociază în planul percepţiei 

colective cu un disconfort sau chiar risc potenţial, semnalat în plan subiectiv. 

 

X. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  

 
1. În zona Sebeș, expunerea populației la formaldehidă, mai frecvent este legată de sursele 

din interiorul locuinței, în condițiile unor nivele mai crescute de expunere și a unei 

durate mult mai mari a expunerii în interiorul locuinței (intervalul de timp petrecut în 

locuință fiind mai mare comparativ cu cel petrecut în exteriorul acesteia).  

2. Acest aspect este semnalat, fiind înregistrat și în alte locații din țară, ca de altfel și la 

nivel global. 

3. Nivelele de expunere la formaldehidă ale populației, calculate pe baza concentrațiilor 

acestora măsurate în aria de influență a obiectivului, s-au situat sub valorile care asigură 

protecția stării de sănătate a populației. 

4. Valorile dozelor de expunere estimate pe baza concentraţiilor de formaldehidă măsurate 

în aerul interior şi respectiv, exterior (în cele mai multe locaţii), din localităţile studiate 

avut acelaşi ordin de mărime. 

5. Dozele de expunere variază atât spațial cât și în interior față de exterior, doza  

corespunzătoare expunerii din interior neavând o distribuție corelată spațial, aceasta 

fiind mai degrabă aleatorie, fiind puternic influențată de condițiile specifice fiecărei 

locații (mobilier, parchet laminat, etc), mai mult decât de cea din exterior. 

6. Din punct de vedere al amplasării față de obiectiv, există locații în care doza de 

expunere este mai mare în interior sau în exterior, independent de așezarea față de 

obiectiv. 

7. Riscurile adiționale estimate teoretic pentru grupuri populaționale de referință (adulti, 

adolescenți, copii, sugari) din aria de influență a obiectivului, de a dezvolta un efect 

advers, la concentrațiile de formaldehidă estimate în imisii, prin modelele de dispersie, 

au avut aceleași ordine de marime în cazul contribuției exclusive a surselor mobile 
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(trafic) și respectiv, în cazul contribuției exclusive a proceselor tehnologice din cadrul 

obiectivului, iar sumarea celor două surse nu a modificat ordinul de mărime al 

intervalului în care se încadrau riscurile adiționale în condițiile analizării exclusive a 

contribuției unei singure surse. 

8. În cazul formaldehidei, diferențele de concentrație între mediul exterior și cel interior 

sunt puternic influențate de condițiile regăsite în mediul interior.  

9. Nivelul de formaldehida din interior este puțin influențat de nivelul din mediul exterior 

sau proximitatea față de obiectiv. 

10. În cazul particulelor respirabile (PM10 și PM2.5), se observă proveniența lor cu precădere, 

din surse exterioare, concentrațiile din mediul interior fiind mai mici față de cele din 

mediul exterior. 

11. Toți indicii de hazard (IH) calculați pentru punctele de măsurare stabilite din cadrul ariei 

de influență a obiectivului, au fost sub valoarea 1, ceea ce nu indică probabilitatea unei 

toxicități potențiale a mixturii de poluanți evaluate (particule în suspensie și 

formaldehidă) asupra sănătății umane. 

12. Așa cum rezultă din toate evidențele, de-a lungul mai multor ani, cu privire la nivelul 

concentrațiilor de formaldehidă și alte tipuri de xenobiotice legate de activitatea 

ociectivului investigat, mai exact: 

a. Stațiile de monitorizare a imisiilor din zona Sebeș 

b. Studiile de mediu specifice, utilizate în procesul de reglementare de mediu a 

obiectivului (emisii și modele de dispersie – din punct de vedere al imisiilor 

estimate) 

c. Programul de monitorizare a obiectivului, 

acestea se încadrează constant sub valorile stabilite pentru asigurarea protecției stării de 

sănătate a populației, și arată expiclit că pentru obiectivul investigat, nu avem situații 

care să conducă la expuneri peste valorile reglementate legislativ cu privire la protecția 

stării de  sănătate a populației. 
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In ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei precizam urmatoarele: 

• patologia respiratorie cronică (tumori maligne), numărul total de bolnavi externaţi 

din spital şi numărul zilelor de spitalizare, au avut un trend descrescător în intervalul 

analizat ( 2009-2014).  

• numărul de îmbolnăviri cronice spitalizate (tumori maligne) pentru majoritatea 

codurilor analizate, au avut în general un trend descrescător cu exceptia tumorilor 

aparatului urinar. 

•  în cazul diabetului, a altor afecţiuni endocrine şi  a tumorilor de sân, tendinţa a fost 

de creştere a numărului de îmbolnăviri dar grupul de boli menţionat nu se poate pune 

în legătură cu expunerea la poluanţii specifici rezultaţi din activitatea obiectivului 

Kronospan. 

•  numărul mic de subiecți externați din spitalul municipal Sebeș, în perioada 

analizată, nu reflectă decât parțial situația internărilor, datorită  adresabilități 

pacienților diagnosticați din zona Sebeș/Lancăm către alte unități sanitare de profil. 

• eşantionul selectat în vederea aplicării chestionarului a fost omogen, fiind alcătuit 

din subiecţi de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 20-54 ani, având profesiuni şi 

niveluri de instruire variate, majoritar domiciliaţi în municipiul Sebeş pentru o 

perioadă suficient de îndelungată pentru a-şi forma o opinie reprezentativă privind 

disconfortul și riscurile prezentate de poluarea mediului din localitate. 

• majoritatea subiecţilor investigaţi (96%) au semnalat că poluarea din municipiul 

Sebeş se manifestă cel mai puternic în factorul de mediu aer, 91,6% din subiecţi au 

indicat industria ca fiind principala sursă de poluare a aerului în municipiu, iar dintre 

aceştia o parte însemnată (77,56%) au menţionat fabrica Kronochem ca sursă 

principală de poluare industrială. 

• referitor la calitatea apei provenită din reţeaua publică a municipiului Sebeş, 47,16% 

din cei chestionaţi consideră că apa este sigură pentru consum, în vreme ce puţin 

peste jumătate din respondenţi (51,76%) afirmă contrariul. 

• privitor la starea de curăţenie a oraşului, majoritatea celor chestionaţi (71,53%) nu 

sunt mulţumiţi, în vreme ce 26,81%  sunt mulţumiţi. 

• poluarea fonică a municipiului Sebeş a fost semnalată de 64,68% din subiecţi faţă de 

32,68% din respondenţi care nu consideră oraşul ca fiind un oraş poluat fonic. 

• la o evaluare globală a poluării mediului din Sebeş, aerul poluat a fost identificat ca 

factor de disconfort de 87,4% din subiecţi, apa nesigură în proporţie de 1,27%, 
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starea de salubritate deficitară a oraşului de 4,11% din subiecţi şi zgomotul de 

2,15% dintre respondenţi. 

• prezenţa unui obiectiv industrial în vecinătatea locuinţei subiecţilor intervievaţi a 

fost semnalată de 52,8% dintre respondenți, în timp ce  45,4% dintre aceștiaau 

afirmat contrariul. În privinţa aprecierii de către subiecţi a principalei surse de 

poluare în funcţie de amplasarea locuinţei, 67,4% au menţionat industria din 

vecinătate, 19,6% traficul și 2,15% modul de încălzire al locuinţei. 

• majoritatea celor chestionaţi (81,70%, N=835) se declară deranjaţi de prezenţa unui 

obiectiv industrial în vecinătate, doar 15,95% (N=163) declarându-se nederanjaţi de 

acest aspect. 24 de persoane nu au răspuns la această întrebare. 

• cele mai frecvente afecţiuni înregistrate/declarate la subiecţii adulţi intervievați au 

fost următoarele: laringită/traheită 30,23%, alergii 27,30%, anemie 22,50% 

conjunctivită 16,05%, bronşită cronică 14,87%,  boli cardio-vasculare 9,88% boli 

endocrine 7,24%, boli renale 6,95%, astm bronşic 6,85%,  boli hepatice 5,87%, 

diabet zaharat 4,11% şi doar 1,37% dintre respondenţi au fost diagnosticaţi cu 

cancer pulmonar sau alte forme de cancer. 

• frecvenţa cu care au fost diagnosticaţi cu anumite afecţiuni copiii subiecţilor 

intervievați a fost următoarea: astm bronşic/traheită/laringită 23,87%, anemie 

20,06%, bronşită cronică 17,12%, conjunctivită 16,24%, rahitism 3,42%, 

malformaţii 2,05%, intoxicaţii cu metale grele 1,96%, deficit staturo-ponderal 

1,57%, cardiopatie 1,17%, malnutriţie sau avitaminoză 0,49%. 

• în proporţie mare (64,38%) subiecţii intervievaţi s-au declarat ca fiind „foarte 

nemulţumiţi” de poluarea aerului din zona în care locuiesc. 

• 63,80% dintre subiecţii investigaţi apreciază fabricile de PAL ca şi cauză dominantă 

a poluării aerului. Alte răspunsuri menționează în proporții descrescătoare industria 

lemnului 44,03%, industrie 39,14%, fabrici de mobilă 23,09%, industria chimică 

16,34%, trafic 14,87%, urmate de industria textilă 10,67%, industria alimentară 

6,65%, depozitele de deşeuri menajere/industriale 8,61%, incineratoarele de deşeuri 

municipale/ medicale 5,68%, lucrări de construcţii/demolări şi centrale 

electrotermice 4,89%, vopsitorii 4,31%, tăbăcării 3,3%, ateliere de acoperiri 

metalice, ateliere auto, restaurante, pensiuni, hoteluri 2,54%. 

• majoritatea respondenţilor (93,84%) s-au arătat deranjaţi de poluarea din exterior în 

zona în care locuiesc. 
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• 69,77% dintre subiecţi consideră că nu sunt informaţi asupra calităţii mediului din 

municipiul Sebeş, iar 86,11% consideră că autorităţile publice locale/judeţene ar 

trebui să ofere informaţiile necesare privind  acest aspect. 

• pentru 46,77% dintre subiecţi  primăria ar trebui să se implice cel mai mult în luarea 

de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului din municipiul Sebeş prin stabilirea 

unor Planuri de urbanism, iar pentru 33,76%, autorităţile publice judeţene 

(Prefectura, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia de Protecţia Mediului).  

• Având în vedere percepţia negativă a majorităţii subiecţilor investigaţi (96%) privind 

funcţionarea societăţii Kronospan precum şi unele inadvertenţe în privinţa înţelegerii 

riscurilor reale prezentate de activitatea desfăşurată de obiectivul menţionat, 

recomandăm iniţierea unor acţiuni de informare corectă a populaţiei din municipiul 

Sebeş asupra emisiilor de gaze reziduale rezultate din procesele tehnologice pentru a 

se facilita formarea unor opinii fundamentate. Trebuie sa mentionam ca studiul de 

perceptie evidentiaza obiectivul Kronospan/Kronochem ca fiind principala sursa de 

poluare din zona Sebes venind in oarecare contradictie cu evaluarile studiilor de 

mediu acceptate de catre Autoritatea de Mediu in procesul de reglementare a 

obiectivului in speta. 

13. În același timp,  studiile specifice/evidențele arată că expunerea populației din zona 

Sebeș/Lancrăm, ca urmare a amplasării și funcționării obiectivului investigat, nu 

generează efecte adverse suplimentare asupra stării de sănătate  a populației din zonă.  

14. Amplasarea și funcționarea obiectivului investigat, din punct de vedere al 

impactului asupra stării de sănătate a populației, nu conduce la modificarea stării 

de sănătate a populației din zona Sebeș/Lancrăm, acesta putând funcționa la 

locația analizată, în condițiile în care sunt indeplinite cerințele de funcționare a 

acestuia, în parametrii care să asigure un nivel al expunerii populației la un nivel 

sau sub cel analizat în studiul de impact asupra stării de sănătate a populației (vezi 

studiile specifice de mediu, monitorizări, măsurători, etc.). 

 

Recomandăm continuarea programului de monitorizare, în special cel legat de 

măsurarea imisiilor din zona Sebeș/Lancrăm, pentru a se asigura funcționarea în parametrii 

analizați în studiul de față și astfel, a se realiza dezideratul cu privire la  protecția stării de 

sănătate a populației din zona Sebeș 
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Studiul a fost realizat la solicitarea S.C. Kronospan Sebeş S.A., cu sediul în  

Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 59, jud. Alba, în baza documentaţiei depuse  pe proprie 

răspundere şi în contextul legislaţiei actuale.  

Orice reclamaţie din partea vecinilor se rezolvă de către beneficiar.  

INSP nu îşi asumă responsabilitatea rezolvării acestor conflicte. 

 

Totodată menţionăm faptul că studiile/referatele de evaluare a impactului asupra 

sănătăţii populaţiei reprezintă un suport pentru autorităţile locale, pentru a lua deciziile cele 

mai bune pentru populaţia pe care o reprezintă şi a stabili strategiile de dezvoltare şi 

amenajare a zonelor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din punct de vedere 

social, administrativ şi al stării de sănătate. 

Orice modificare intervenită în documentaţia depusă la dosar sau/şi nerespectarea 

recomandărilor şi condiţiilor menţionate în acest studiu  duce la anularea lui. 

 

 

     Medic Şef Centru Regional                                                      Şef Secţie 
          Dr. Anda Ioana Curta                                                      Dr. Mariana Vlad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


