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Conform Ordinului 135/2010 Art. 16. (4) „Raportul privind impactul asupra mediului 

.... dezvoltă concluziile studiului de evaluare adecvată completat după aplicarea 

prevederilor cap. III. „Evaluare adecvată”.  

 

Datorită faptului că prin adresa nr. 10653/27.08.2012 ARPM Sibiu comunică 

titularului că informaţia furnizată în Studiul de Evaluare Adecvată este completă şi nu mai 

este necesară parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate şi ca atare se continuă 

procedura de evaluare a impactului asupra mediului prin integrarea concluziilor/măsurilor 

Studiului de Evaluare Adecvată întocmit în februarie 2012 de către S.C. TEHNOBIOS 

CONSULTING ALBA S.R.L. în asociere cu S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L. în 

Raportul privind Impactul asupra Mediului, în continuare se prezintă dezvoltarea concluziilor 

acestui studiu, în completarea capitolului 4.4. Biodiversitatea din Raportul privind 

evaluarea impactului asupra mediului întocmit în iulie 2011: 

 

1. Luând în calcul dimensiunile proiectului, natura proiectului, ecologia şi etologia 

speciilor analizate în cadrul studiului, se poate afirma cu certitudine că proiectul 

nu deţine capacitatea de a induce efecte negative semnificative în perioada de 

construire şi de operare asupra speciilor de plante şi animale de interes 

conservativ pentru care a fost desemnat RoSCI0211 Podişul Secaşelor respectiv 

RN „Râpa Roşie”; 

 

Argumentare:  

Dimensiunile şi natura proiectului nu deţin capacitatea de a induce efecte negative 

semnificative în perioada de construire şi de operare asupra speciilor de plante şi animale de 

interes conservativ pentru care a fost desemnat RoSCI0211 Podişul Secaşelor respectiv RN 

Râpa Roşie, concluzie bazată pe observaţiile realizate în sezonul biemal (2011-2012) asupra 

vegetaţiei din arealul RN Râpa Roşie, în urma cărora nu au fost identificate modificări 

anatomice (pete, arsuri, perforaţii ) ale talului lichenilor, păturii de muşchi sau a frunzelor 

plantelor sempervirescente  întâlnite pe traseele parcurse, fapt ce a indicat că precipitaţiile nu 

au avut caracter acid, efect posibil a fi indus de poluarea frecventă/accidentală cu 

formaldehidă şi metanol în concentraţii mai mari decât CMA admise.   
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Starea ecologică şi de conservare a vegetaţiei şi implicit a sitului Râpa Roşie este 

considerată bună, dar evoluţia viitoare a stării de conservare a ariei naturale protejate de 

interes  comunitar - va depinde mai ales de aplicarea măsurilor de protejare a sitului stabilite 

în planul de management, ce va fi întocmit de către custodele sitului. (cf. SEA, pag.120  Cap. 

B.8) 

Habitatele şi speciile de plante din situl Râpa Roşie, la data realizării studiului, nu 

prezintă semne ale prezenţei poluării aerului respectiv denudări ale habitatelor, distrugeri ale 

aparatului foliar al plantelor vasculare sau ale talului la speciile de licheni şi muşchi, fapt ce 

indică faptul ca emisiile de gaze cu conţinut de formaldehidă şi metanol provenite din traficul 

auto şi instalaţiile actuale de la S.C. Kronochem Sebeş S.R.L.,  nu contribuie la degradarea 

habitatelor din sit.  (cf. SEA, pag.78  Cap. B.2.3.1) 

 

2. Lucrările proiectate a fi construite şi apoi exploatate nu modifică suprafaţa sitului 

protejat, fiind situate în exteriorul sitului. În urma evaluării posibilelor impacturi 

ale proiectului asupra capitalului natural, habitate şi specii de interes comunitar 

pentru care a fost desemnată sit RoSCI0211 Podişul Secaşelor respectiv RN „Râpa 

Roşie”, a habitatelor de hrănire şi reproducere care menţin integritatea sitului, s-a 

constat că acestea nu vor fi afectate de PP, impacturile identificate sunt 

nesemnificative şi nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al 

speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

 

Argumentare:  

Integritatea sitului ROSCI Podişul Secaşelor şi a RN Râpa Roşie nu este afectată prin 

implementarea PP propus, deoarece platforma de la S.C. Kronochem Sebes S.R.L. pe care se 

va construi  instalaţia de producere a formaldehidei este situată în afara Sitului Râpa Roşie cu 

3 km şi prin aceasta: 

- nu se reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes 

comunitar şi nu se ajunge la fragmentarea habitatelor de interes comunitar şi sau a habitatelor 

specifice din punct de vedere ecologic şi etologic, după caz, speciilor de interes comunitar;  

 - inducerea unui impact negativ asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol) - care 

determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes 

comunitar şi nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau 

funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar - este puţin probabilă, deoarece 
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concentraţiile de formaldehidă şi metanol  măsurate la imisie în zona RN  Râpa Roşie  şi cele 

calculate prin simulările prezentate în raportul de impact, sunt mai mici decât CMA, deci nu 

afectează funcţiile plantelor şi animalelor prezente în sit. (cf. SEA, pag.112  Cap Cap. B.6.) 

Lucrările pentru construirea instalaţiilor proiectate şi apoi exploatarea acestora  nu 

modifică suprafaţa sitului protejat, platforma pe care se execută construirea instalaţiilor fiind 

situată în exteriorul sitului, la o distanţă de cca. 3 km şi ca urmare, acestea nu au impact direct 

asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl 

RoSCI0211 Podişul Secaşelor respectiv RN „Râpa Roşie”, nu va fi afectată integritatea sitului 

şi nu va fi modificat statutul de conservare al acestora.(cf. SEA, pag.124  Cap. C.1.) 

 

3. Pentru eliminarea oricăror impacturi accidentale posibil să apară în perioada de 

execuţie, respectiv operare, a obiectivelor proiectului se impune respectarea 

măsurilor identificate în prezentul studiu de evaluare. 

 

Argumentare:  

În perioada de funcţionare a instalaţiei, estimată la 30 de ani, se vor lua în considerare 

măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor de dispersie şi pentru reducerea/eliminarea 

emisiilor. 

Monitorizarea emisiilor în aer în timpul etapei de funcţionare a fabricii se va efectua 

conform condiţiilor ce vor fi stipulate în autorizaţia integrată de mediu. (cf. SEA, pag.133,  

Cap. C.5.) 

În conformitate cu legislaţia de mediu din România, monitorizarea imisiilor intră în 

responsabilitatea autorităţilor competente, ca de exemplu: APM, Garda de Mediu, S.C. 

Kronochem Sebes S.R.L. după caz. Punctele de monitorizare precum şi frecvenţa 

determinărilor la imisii vor fi stabilite de către aceste autorităţi. S.C. Kronochem Sebes S.R.L. 

va colabora cu autorităţile prin furnizarea informaţiilor necesare privind regimul de lucru la 

momentul determinărilor precum şi nivelul emisiilor, astfel încât să se asigure 

reprezentativitatea monitorizării imisiilor.  (cf. SEA, pag.140  Cap. D. ) 

 

4. Având in vedere că în acest moment deşi există custode, nu există încă un plan de 

management pentru situl ROSCI 0211 Podişul Secaşelor iar documentaţia publică 

relevantă pentru Râpa Roşie este săracă, singurele date disponibile şi uşor accesibile 
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referitoare la aceasta sunt informaţiile din Formularul standard al sitului, câteva 

studii realizate în perioada 1960-1980 şi 2 studii realizate în perioada 1990-2010. 

 

Argumentare:  

În perioada realizării studiului de evaluare adecvată, custodia sitului se afla într-o 

perioadă de tranziţie, deoarece prin Ordinul 2387/.2011, Situl N2000 ROSCI 0211 Râpa 

Roşie a fost redenumit în ROSCI 0211 Podişul Secaşelor, iar custodele desemnat pentru 

ROSCI0211 Râpa Roşie era în curs de dobândire a custodiei pentru noul sit ROSCI ROSCI 

0211 Podişul Secaşelor, care include şi RN Râpa Roşie. La acea data nu era elaborat Planul de 

management pentru ROSCI 0211 Râpa Roşie şi nici pentru noul sit N2000 desemnat. 

Principalele informaţii utilizate au fost cele furnizate din Formularele standard ale celor două 

situri, lipsind studiile de specialitate pentru de habitatele şi speciile de plante şi animale 

enumerate în Formularele standard ale sitului. Informaţiile relevante au fost selectate din 

Amenajamentele silvice existente la Ocoalele silvice private şi de stat din Sebeş. 

În cazul studiului de faţă, având în vedere faptul că la nivelul sitului nu există studii 

calitative şi cantitative asupra speciilor de plante şi animale şi nici o cartare a habitatelor, iar 

aria PP se află situată cu mult în afara sitului fără a-l influenţa, considerăm că indicatorii 

prezentaţi în tabelul din Formularul standard al sitului sunt orientativi, ei putând fi confirmaţi 

sau infirmaţi după realizarea studiilor amintite mai sus, care se vor realiza în cadrul planului 

de management întocmit  de către custodele sitului. (cf. SEA, pag.100  Cap. B.4) 

 

5. Situl RN Râpa Roşie este supus presiunilor antropice, în special datorită practicării 

păşunatului intensiv, cu efecte asupra habitatelor, resurselor trofice ale 

ecosistemului si implicit a speciilor protejate în cadrul acestora. Prin schimbarea 

destinaţiei terenurilor în terenuri arabile, de-a lungul timpului s-a realizat implicit o 

fragmentare a habitatelor iniţiale, naturale, precum şi o uniformizare a acestora 

(reducerea calitativă a biodiversităţii), fapt constatat în prezent  pe amplasament, în 

urma observaţiilor de teren efectuate. Prin păşunatul intensiv se afectează baza 

tuturor lanţurilor trofice din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, 

dezechilibrând diverse verigi ale acestora; păşunatul intensiv reprezintă factor 

perturbant şi pentru entomofaună, reptile şi mamifere mici care reprezintă 

principala sursă de hrană a verigilor superioare din lanţul trofic - avifauna, 

mamifere mari.  
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Argumentare:  

Presiunile antropice manifestate prin păşunat, cosire/taiere, incendiu, îndepărtarea 

arborilor uscaţi sau în curs de uscare, exploatare fără replantare, restructurarea deţinerii 

terenului agricol, schimbarea destinaţiei din fâneţe în păşuni sau terenuri arabile, au fost 

constatate în arealul RN Râpa Roşie în urma observaţiilor efectuate pe teren în perioada 

realizării studiului, acestea fiind şi activităţi cu consecinţe negative specificate în Formularul 

standard al sitului. 

Starea actuală a rezervaţiei naturale este considerată a fi bună. În zona tampon se 

observă o uşoară degradare a solului din cauza păşunatului. Procesele de modelare prin 

şiroire, sufoziune, tasare, prăbuşiri etc.  desfăşurându-se în mod normal, natural, contribuie la 

extinderea abruptului.  

Fenomenele de degradare naturală precum şi presiunea antropică crescândă, prin 

activităţi agricole, păşunat, motocros off-road, sau chiar ridicarea de construcţii noi în zona 

tampon pot accentua fenomenele de degradare a solului, habitatelor şi pot duce la dispariţia 

unor specii rare de plante. ( cf. SEA, pag.114  Cap. B.8 ) 

 

6. În privinţa evoluţiilor/schimbărilor posibil a se produce în viitor în cadrul ariilor 

naturale de interes comunitar, apreciem o accentuare a efectelor suprapăşunatului 

şi a agriculturii intensive ceea ce va afecta relaţiile structurale ce au creat şi menţin 

integritatea ROSCI0211 Podişul Secaşelor respectiv RN „Râpa Roşie”. 

 

Argumentare:  

În timpul deplasărilor pe teren nu au fost observate specii de mamifere (iepuri, 

căprioare, vulpi) ci doar semne ale prezenţei acestora, obişnuite şi în habitate similare: 

respectiv amprente, păr, excremente, dar nu au fost regăsite muşuroaie de cârtiţa, vizuini de 

vulpe sau de viezure, culcuşuri de iepure, căprioară. ( cf. SEA, pag.120  Cap. B.8 ) 

Având în vedere ponderea ridicată a habitatelor naturale şi semi-naturale faţă de 

ponderea redusă a terenurilor agricole, ameninţarea cea mai importantă pentru sit se consideră 

a fi staţionarea permanentă a celor trei turme de oi, în apropierea sitului, deoarece produc 

degradarea sitului prin: 



 

ANEXA 

la Raportul privind evaluarea impactului asupra 

mediului privind concluziile/măsurile Studiului de 

Evaluare Adecvată pentru ROSCI 0211               

Podişul Secaşelor 

Septembrie 

2012 

 

Elaborat de  S.C. OCON  ECORISC S.R.L.,  Turda 6 

 

- păşunarea excesivă în toate sezoanele anului, nu doar a pajiştilor cu destinaţia de 

păşune ci şi a versanţilor râpei şi a vegetaţiei ierboase din pădurile dezvoltate la baza 

versantului râpei şi de-a lungul torenţilor; 

- consumul mugurilor foliari şi florali de la speciile de arbori, arbuşti şi de la speciile 

ierboase ceea ce reduce capacitatea vegetativă şi de înmulţire a speciilor de plante. Ca o 

consecinţa se reduce biomasa producătorilor, fapt ce afectează lanţurile trofice prin 

diminuarea cantităţii şi varietăţii hranei, diminuarea habitatelor de hrănire şi de reproducere 

pentru toate categoriile de consumatori; 

- bătătorirea excesivă a platourilor de păşunat, fapt ce produce o tasare accentuată a 

litierei şi a stratului superficial al solului, ceea ce determină o diminuare a activităţii biologice 

a solului (împiedică săparea de galerii pentru speciile de rozătoare, activitate redusă a 

lumbricidelor şi a larvelor de insecte), efect care se accentuează prin aportul mărit de azot, 

provenit de la excrementele animalelor şi de faptul ca solul este greu permeabil datorită 

conţinutului ridicat de argile. Consecinţa ar putea fi diminuarea numărului de specii de geofite 

şi hemicriptofite din microstaţiunile în care sau dezvoltat în interiorul rezervaţiei şi dispariţia 

sau migrarea spre alte microstaţiuni adecvate; 

- formarea de cărări bătătorite în ravene şi torenţi, de-a lungul curbelor de nivel de la 

baza abruptului şi de pe abrupt – fapt ce accentuează fenomenul de eroziune. Consecinţa 

posibilă este distrugerea microstaţiunilor formate pe microterasele şi brânele înierbate formate 

în abruptul pantei şi dispariţia speciilor care le populează şi înlocuirea cu alte specii. 

( cf. SEA, pag.114  Cap. B.8 ) 

 

7. Influenţa emisiilor cu formaldehidă şi metanol asupra sitului RoSCI0211 Podişul 

Secaşelor respectiv RN „Râpa Roşie”, la producţia actuală de 30.000 t/anual 

cumulată cu traficul auto existent în Sebeş, nu este sesizabilă vizual în prezent, 

starea ecologică a sitului nefiind afectată; 

 

Argumentare:  

Habitatele şi speciile de plante din situl Podişul Secaşelor, la data realizării studiului, 

nu prezentau semne ale prezenţei poluării aerului respectiv denudări ale habitatelor, distrugeri 

ale aparatului foliar al plantelor vasculare sau ale talului la speciile de licheni şi muşchi, fapt 

ce indică faptul că imisiile de gaze cu conţinut de formaldehidă şi metanol provenite din 
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traficul auto şi instalaţiile actuale de la S.C. Kronochem Sebeş S.R.L.,  nu produc degradarea 

habitatelor din sit. (cf. SEA, pag. 78 Cap. B.2.3.1.) 

Poluarea aerului cu noxe auto şi industriale, respectiv formaldehidă şi metanol, nu a 

produs până în prezent efecte vizibile asupra vegetaţiei, în special asupra aparatului foliar al 

plantelor vasculare, asupra păturii de muşchi şi licheni din sit, deci considerăm că PP nu va  

avea o influenţă negativă asupra funcţiile ecosistemelor prezente la nivelul sitului. (cf. SEA, 

pag.97  Cap. B.3.) 

O predicţie corectă privind posibilele evoluţii/schimbări ale stării de conservare a 

sitului ROSCI 0211 Podişul Secaşelor se va putea face după o evaluare reală a stării de 

conservare a sitului, habitate şi specii. Aceasta se va putea realiza iniţial în perioada de 

elaborare a planului de management şi ulterior, în urma desfăşurării activităţilor specifice de 

monitorizare a stării de conservare a acestor entităţi de interes conservativ, sarcini ale  

custodelui sitului. (cf. SEA, pag. 120 Cap. B.8) 

 

8. Formaldehida se solubilizează în sol uşor şi se degradează în câteva ore. În aer 

formaldehida fotolizează formând radicali de hidroxil, în prezenţa luminii are timp 

de degradare de câteva ore. 

 

Argumentare: 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) prevede în Ghidurile privind calitatea aerului 

(„Air Quality Guidelines”) o valoare orientativă pentru protecţia sănătăţii umane de 100 

µg/m³ pentru valoarea orară a concentraţiei de formaldehidă, în timp ce legislaţia naţională 

(STAS 12574/87) stipulează o valoare zilnică la imisie de 12 µg/m³, respectiv 35 µg/m³ 

pentru 30 minute. 

În stare pură, formaldehida este un gaz incolor, cu miros puternic înţepător, foarte uşor 

de detectat olfactiv. În mod natural, formaldehida nu se găseşte în stare pură, ci sub diferite 

forme de compuşi sau în soluţii cu diverse grade de diluţie. 

Formalina (o soluţie diluată a formaldehidei) poate fi în anumite condiţii şi la 

concentraţii ridicate toxică pentru mediul acvatic. La deversarea pe sol, formalina de regulă 

este biodegradabilă în câteva zile, fără a prezenta rate mari de absorbţie în materialul 

sedimentar. Timpul de înjumătăţire natural în apele de suprafaţă este cuprins între 2 şi 20 de 

zile, în funcţie de concentraţia soluţiei de formalină. Conform studiilor de specialitate, 

formaldehida şi formalina nu se bioacumulează. 
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 În atmosferă, formaldehida este supusă descompunerii fotochimice, reacţionând rapid 

cu radicalii liberi, îndeosebi cei hidroxil. În timpul nopţii, formaldehida reacţionează 

semnificativ cu radicalii azotului. Timpul de înjumătăţire al formaldehidei în atmosferă pe 

parcursul zilei este de doar câteva ore. 

Din punct de vedere toxicologic, expunerea la formaldehidă poate cauza iritaţii la 

nivelul pielii, eczeme, efectele fiind reversibile în maximum 2-3 săptămâni. La concentraţii 

severe, poate cauza tuse şi crampe în tractul respirator. 

Concentraţiile de imisii de formaldehidă măsurate de laboratorul Wessling România 

S.R.L. din Târgu Mureş pentru receptorul Râpa Roşie în intervalul 12 – 16.12.2011 (Buletine 

de analiză anexate) indică valori mici ale concentraţiei acestui poluant, situate, în toate 

cazurile, sub limita de detecţie a procedurii utilizate (< 1,3 ug/m
3
 pentru determinările de 30 

min, < 0,6 ug/m
3
 pentru determinările de 60 min şi <0,7 ug/m

3
 pentru media zilnică).                                               

(cf. SEA, pag.111  Cap Cap. B.6.) 

 

9. În anumite situaţii pot să apară unele efecte nefavorabile, datorită unor fenomene 

asociate cu efect cumulativ: trafic auto intens, stagnare atmosferică cu presiune 

ridicată şi emisii de formaldehidă şi metanol în concentraţii apropiate de CMA, fapt 

ce ar putea afecta habitatele, vegetaţia şi fauna din zona sitului RoSCI0211 Podişul 

Secaşelor respectiv RN „Râpa Roşie”, dar efectele la nivelul habitatelor, respectiv 

plantelor ar fi  minore, pe termen scurt şi reversibile (arsuri ale aparatului foliar) 

iar în ce priveşte fauna ar putea provoca iritaţii ale aparatului respirator şi 

mucoasei, pe termen scurt şi reversibile. 

 

Argumentare:  

Impactul direct al emisiilor de formaldehidă şi metanol se poate manifesta in special 

asupra organismelor animale.  Datorită concentraţiilor foarte mici pe care aceste gaze (vapori) 

le au în aer şi datorită timpului de înjumătăţire foarte redus, acest impact este estimat ca fiind 

nesemnificativ. Datorită perioadei de înjumătăţire scurte, nu se prognozează un impact 

rezidual.  

Impactul manifestat de emisiile de formaldehidă şi metanol provenite de la S.C. 

Kronochem Sebeş S.R.L. este un impact direct şi pe termen scurt, doar în perioadele în care 

curenţii de aer dispersează aceste imisii în direcţia ariei protejate. (cf. SEA, pag.112 Cap. B.6.) 
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10. Fenomene asociate inversiunilor termice pot să se producă în zonă. Acestea sunt 

favorizate atât de prezenţa poluanţilor atmosferici din activităţile industriale şi 

traficului auto cât şi de umiditatea atmosferică datorată râului Sebeş. Se poate 

menţine astfel, la suprafaţa solului, o pătură de aer rece stagnantă în care 

amestecurile chimice atmosferice între componentele atmosferice şi poluanţi sunt 

încetinite împiedicând dispersia. 

 

Argumentare:  

Formaldehida, fiind o substanţă chimică foarte solubilă în apă, poate condensa sau se 

poate absorbi în particulele de condens din aer. De asemenea, ea este deseori supusă unui 

proces de polimerizare în mediul natural, formând paraformaldehidă, un produs solid care se 

condensează şi sedimentează pe suprafaţa solului. Acest lucru face ca dispersia poluantului să 

fie îngreunată sau chiar blocată în cazul apariţiei paraformaldehidei. (cf. SEA, pag.140  Cap 

Cap. D.2) 

Clima în zona amplasamentului este temperat continentală – moderată specifică zonei 

de dealuri şi depresiune în care particularităţile climatice generale condiţionate de poziţia 

geografică se interferează cu nuanţe climatice locale caracteristice mediului urban. 

Temperatura medie anuală - multianuală este de 8-10 
o
C cu -2 şi -4 

o
C iarna şi 20 – 22 

o
C vara. Fenomene asociate inversiunilor termice pot să se producă în zonă. Acestea sunt 

favorizate atât de prezenţa poluanţilor atmosferici din activităţile industriale şi traficului auto, 

cât şi de umiditatea atmosferică datorată răului Sebeş şi activităţii industriale. Se poate 

menţine astfel, la suprafaţa solului, o pătură de aer rece stagnantă în care amestecurile chimice 

atmosferice între componentele atmosferice şi poluanţi sunt încetinite, reducând procesul de 

dispersie. (cf. Raport privind evaluarea impactului asupra mediului pentru Proiectul 

“Construire instalaţie de producere a formaldehidei, capacitate 60000 tone/an, exprimat în 

100%”, 2011, cap. 1.8.3. „Clima”, pag. 8) 

 

11. Vânturile dominante în zonă sunt din direcţiile V-NV cu o frecvenţă anuală de            

18-20% şi S-SE cu o frecvenţă de 10-12%. Situaţia de calm atmosferic se produce în 

proporţie de cca. 55%. Din cauza calmului atmosferic, există posibilitatea unei 

anumite frecvenţe a imisiilor în zona Râpei Roşii, dar care nu afectează ecosistemele 

şi fauna din zonă, situaţie care rezultă din măsurătorilor efectuate, valorile cantităţii  
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  formaldehidei şi metanolului fiind sub concentraţia maximă admisă. 

 

Argumentare: 

Dinamica atmosferei cunoscută sub numele comun de vânturi, reprezintă mişcarea 

maselor de aer pe diferite direcţii dintr-o zonă de teritoriu cu presiune mai mare spre alta cu 

presiune mai mică, datorită repartizării neuniforme pe suprafaţa terestră a presiunii 

atmosferice. 

În ce priveşte zona studiată, vânturile dominante bat din direcţiile V-NV cu o 

frecvenţă anuală de 18-20% şi S-SV cu o frecvenţă de 10-12%. Situaţia de calm atmosferic se 

produce în proporţie în jur de 55%. 

În ansamblu, teritoriul culoarului depresionar Sebeş este cuprins în sectorul cu climă 

temperat continentală – moderată în ţinutul cu climă de dealuri şi depresiune, în care 

particularităţilor climatice generale condiţionate de poziţia geografică li se interferează şi 

nuanţe climatice locale, excesive – în sectoarele mai coborâte. 

Sub aspect climatic, întreaga arie depresionară este conturată de valori ale elementelor 

climatice moderate faţă de regiunile din jur. 

Circulaţia atmosferică este predominant vestică, cu mase de aer umed, precum şi 

nordică şi nord-estică, sau sudică şi sud-vestică în extremitatea sudică a judeţului Alba. (cf. 

Raport privind evaluarea impactului asupra mediului pentru Proiectul “Construire instalaţie 

de producere a formaldehidei, capacitate 60000 tone/an, exprimat în 100%”, 2011, cap. 4, 

4.2.1., pag. 53) 

 

Interpretarea rezultatelor studiului de dispersie evidenţiază posibilitatea apariţiei unor 

imisii maxime de formaldehidă în zona Râpa Roşie. Este evident faptul că softul utilizat în 

elaborarea acestui studiu este unul performant, care a ţinut cont de efectul factorului 

geomorfologic în crearea unor curenţi turbionari ce produc un efect de acumulare a 

poluantului în zona respectivă. Analizele chimice efectuate (Buletine de analiză anexate) 

menţionează doar concentraţii „sub limita de detecţie” fapt ce nu permite corelarea datelor din 

studiul de dispersie (estimate prin simulare) cu cele reale (măsurate). Efectul de acumulare al 

poluanţilor în zona Râpa Roşie este datorat advecţiei unei mase de aer cu o anumită viteză de 

deplasare a curenţilor perpendicular pe direcţia unei culmi abrupte, când aceştia suferă 

modificări substanţiale ale undelor de propagare a mişcării rectilinii, apărând vânturi cu 

caracter ondulator şi chiar vârtejuri.  
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Astfel de acumulări de poluaţi apar chiar şi condiţia unor vânturi slabe. Şi vegetaţia 

are un efect de acumulare a poluanţilor. În apropierea pădurii, aerul în mişcare îşi reduce 

viteza şi îşi schimbă direcţia (în sens vertical), pentru depăşirea obstacolului respectiv, după 

care revine la valorile iniţiale, la o distanţă de pădure egală cu cel puţin 10 ori înălţimea 

arborilor. În interiorul pădurii pătrunde numai o mică parte a aerului în mişcare, care îşi 

reduce treptat viteza pe măsura înaintării. 

 

 

 

 

Raportul de Evaluare Adecvată a identificat ca fiind necesară implementarea unor 

măsuri de reducere a impactului negativ asupra sitului, pentru fiecare tip de habitat şi specie 

(conform SEA cap. 4. Măsuri de diminuare a impactului, pag. 135-139). Aceste măsuri 

vizează în principal recomandări privind managementul sitului ROSCI0211 Podişul Secaşelor 

(SEA cap. 4 D1) care nu au o legătura directă cu implementarea proiectului propus şi care 

face obiectul RIM.  

Pentru a preveni şi/sau reduce cât mai mult posibil perturbarea biodiversităţii locale şi 

a stării actuale a funcţiunilor ecologice din arealul învecinat platformei industriale 

KRONOSPAN - KRONOCHEM Sebes, au fost propuse măsuri care se referă în principal la 

perioada de construire şi montaj şi anume:  
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A. Măsuri prevăzute pentru lucrările de construire a instalaţiei pe platforma 

industrială Kronospan-Kronochem Sebeş:  

 

- Organizarea de şantier se va realiza pe amplasamentul situat în imediata apropiere a 

locului de montaj al instalaţiei de producere a formaldehidei – capacitate 60.000 t/an pe 

platforma industrială betonată a Kronochem-Kronospan Sebes;  

- Respectarea graficului lucrărilor de construire a instalaţiei de producere a 

formaldehidei;  

-  Eventualele neconcordanţe între proiectul tehnic (în special pe platforma instalaţiei 

de producere a formaldehidei) şi situaţia din teren vor fi rezolvate prin identificarea altor 

soluţii tehnice de execuţie, fără a modifica amplasamentul platformei instalaţiei de producere 

a formaldehidei analizat în prezentul studiu.  

 

B. Măsuri prevăzute pentru perioada de operare:  

- În perioada de operare a instalaţiei de producere a formaldehidei –capacitate de 

60.000 t/an, vor fi respectate măsurile prevăzute în SEA, Proiectul tehnic de execuţie şi în 

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului. 

(SEA Cap. 4 D2 şi „Răspuns la clarificările solicitate de către ARPM Sibiu, prin Adresa nr. 

9939/ 25.07.2012, în urma şedinţei CAT susţinută la APM Alba Iulia în data de 24.07.2012, 

privind Studiul de evaluare adecvată asupra ROSCI 0211 pentru proiectul “Construire 

instalaţie de producere a formaldehidei, capacitate de 60.000 t/an, concentraţie 100%, în loc. 

Sebeş, jud. Alba”)  
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