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Completări la documentaţia depusă în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul “Construire instalaţie pentru 
producerea formaldehidei, capacitate 60.000 to/an, exprimat 100%”, titular S.C. Kronochem Sebeş S.R.L., solicitate prin adresa 
ARPM Sibiu nr.1720/21.11.2011.  
 
 

1. Raportul privind impactul asupra mediului:  
 
 

- 1.1. Durata estimativă, datele de început şi de sfârşit ale construcţiei, funcţionării şi dezafectării: 
Începerea construcţiei: În conformitate cu prevederile autorizaţiei de construcţie.  
Terminarea construcţiei: 12 luni: funcţionare 30 ani. 
Dezafectarea se va realiza în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul încetării funcţionarii.  
 
- 1.2. Date privind dezafectarea instalaţiei existente de formaldehidă: 
Dezafectarea instalaţiei existente de formaldehidă va începe după intrarea în parametrii a instalaţiei de 60.000 to/an. 

      Conform autorizaţiei integrate de mediu, titularul activităţii va înştiinţa autorităţile competente pentru protecţia mediului cu 30 de zile 
înainte de implementarea planului de închidere. 

 Se vor lua toate măsurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiei de fabricare a formaldehidei, ţinând seama de următoarele: 
- oprirea în condiţii de siguranţă a procesului tehnologic şi a funcţionării instalaţiilor; 
- golirea instalaţiilor tehnologice şi de stocare cu recuperarea conţinutului, gestionarea produselor rezultate; 
- spălarea/curăţarea instalaţiilor tehnologice; 
- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate pe amplasament; 
- dezafectarea şi demolarea construcţiilor şi reţelelor existente, cu refacerea amplasamentului.  
 

- 1.3. Informaţii detaliate şi evaluări privind obţinerea directă a răşinilor ureoformaldehidice în noua instalaţie, inclusiv diagrame 
de proces, amplasare rezervoare pe planul de situaţie, instalaţii aferente, cantităţi şi surse de emisii: 

- În noua instalaţie de producere a formaldehidei nu se pot obţine răşini ureo-formaldehidice. 
Pentru absorbţia gazelor de formaldehidă rezultat în urma oxidării catalitice a metanolului se poate utiliza în loc de apă dedurizată şi 

soluţie apoasă de uree. Prin absorbţia în soluţie de uree a gazelor de formaldehidă se obţine o soluţie de formol stabilizată cu uree care 
se mai poate numi şi concentrat de formuree (UFC) sau precondensat. Acest produs nu este o răşină şi poate fi utilizat în continuare 
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pentru obţinerea de răşini ureoformaldehidice prin reacţii de condensare cu uree. Răşinile obţinute prin condensare UFC cu uree au un 
domeniu de aplicaţie mai restrâns. 
 

Diagrame de proces: Instalaţia în timpul producerii precondensatului UFC (concentrat de formuree, formol stabilizat cu soluţie de 
uree) funcţionează pe acelaşi principii ca şi în timpul producţiei de formaldehidă, în loc de apă de absorbţie coloana este alimentată cu 
soluţie de uree conform anexa 2.1.1 Flux tehnologic de fabricaţie precondensat UFC (ataşat). 

Amplasare rezervoare: Produsul finit precondensat UFC rezultă în baza coloanei de absorbţie, de unde este pompat în rezervoarele  
SF5 - SF8 conform anexei nr.1.2.1 Plan situaţie cu rezervoare UFC (ataşat). 

Instalaţii aferente: soluţia de uree va fii preparată la instalaţia de răşini lichide, şi depozitată în rezervorul S231 de 15 m3. Soluţia de 
uree din rezervor cu ajutorul unei pompe este trimisă în vârful coloanei de absorbţie.  Instalaţia de formaldehida de 60.000 to/an nu 
poate produce concomitent ambele produse, produce alternativ soluţie de formaldehidă sau precondensat UFC. 

În timpul producţiei de precondensat UFC (formol stabilizat cu soluţie de uree), la vârful coloanei de absorbţie rezultă condens prin 
răcirea gazelor din coloana de absorbţie, înainte de recircularea acestuia. 

Condensul rezultat va fi colectat şi depozitat în rezervorul SR3 existent pe platformă şi apoi folosit la prepararea soluţiei de uree. 
Surse de emisie: Instalaţia în timpul producerii precondensatului UFC (concentrat de formuree, formol stabilizat cu soluţie de uree) 

funcţionează pe aceleaşi principii ca şi în timpul producţiei de formaldehidă, sursa de emisie este identică şi aceeaşi în ambele situaţii. 
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- 1.4. Completarea tabelului 3.1. - Managementul deşeurilor conform O.M.863/2002: 
 

Tabelul nr. 3.1 - Managementul deşeurilor 

Managementul deşeurilor 
- cantitatea prevăzută a fi generată - 

(t/an) Denumirea deşeului *) 

Cantitatea 
prevăzută 
a fi 
generată 

Starea 
fizică 
(Solid-S, 
Lichid-L, 
Semisolid-
SS) 

Codul 
deşeului 
*) 

Codul 
privind 
principala 
proprietate 
periculoasă 
**) 

Codul 
clasificării 
statistice ***) 

valorificată eliminată rămasă 
în stoc 

 Deşeuri municipale 
amestecate: 
- deşeuri de hârtie şi carton, 
- deşeuri de sticlă, 
- deşeuri biodegradabile 
 provenite de la hrana 
individuală zilnică, 
- deşeuri din materiale 
plastice (PET-uri, pungi, 
ambalaje, etc.), 
- textile (lavete, material 
textil ca echipament de lucru, 
etc.). 

50 kg/zi S  20 03 01 -  10.11. Deşeuri 
menajere şi similare
0- Nepericuloase 

-    18,25 t - 

 Catalizatori uzaţi  cu 
conţinut de me
tranzi

tale 
ţionale periculoase sau 

compuşi ai metalelor 
tranziţionale periculoase 

S 16 08 02* H5 - nocive  01.41. Catalizatori 
chimici uzaţi 
 
1- Periculoşi  

aprox.  7 t 
odată  la 1,5 ani 
se return. 
producătorului  
în  vederea 
reciclării 

   

Catalizatori uzaţi cu conţinut 
de aur, argint, reniu, rodiu, 
paladiu, iridiu sau platină 

 
 
0,08 kg/t 
formaldehidă
 
 

S 16 08 01 - 01.41. Catalizatori
chimici uzaţi 
0 – Nepericuloşi  

Cca. 1 to  
odată la 10 ani 

  

Uleiuri minerale clorurate de 0,5 mc/an L 13 02 04* H14 -ecotoxice 01.31.    0,5 mc/an  
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motor, de transmisie şi de 
ungere 

Uleiuri de motoare, 
uzate 
1- Periculoase 

Alte deşeuri nespecificate 
a) paraformaldehidă 
 
 
b) săruri de răcire  
 (deşeuri de la produse 
chimice cu azot, cu conţinut 
de substanţe periculoase) 

 
400 kg/an 
 
 
 
68 t 

 
S 
 
 
 
S 

 
a.07 01 99 
 
 
 
b.06 10 
02* 

 
- 
 
 
 
H2 – oxidante 
 

a. 03.13.  Reziduuri 
de la reacţiile 
chimice 
0 – Nepericuloase 
b. 02.14.  Deşeuri 
de alte preparate 
chimice  
1- Periculoase 

a) pe timpul 
funcţionării  se 
valorifică cca. 400 
kg/an 
b) la încetarea 
activităţii se 
valorifică tot 
stocul - 68 t  din 
instalaţie 

 
a) la 
încetarea 
activităţii se 
elimină cca. 
400 kg 
  
 

 

Deşeuri din construcţii şi 
demolări: 

 

a)- amestecuri metalice 
 

- S 17 04 07 
 

- 06.32. Alte deşeuri 
de amestecuri 
metalice 
0 - Nepericuloase 

a) numai la 
construcţie şi 
dezafectare  
 

  

b)- materiale ceramice 150 m3 S 17 01 03 - 12.11. Deşeuri de 
beton, cărămizi şi 
gips 
0 - Nepericuloase 

 b) numai la 
dezafectare, 
cca. 150 m3 

 

 
*) În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernul ui nr. 856/2002 privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
**) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. 

*** ) Conform cu REGULAMENTUL (CE) NR. 2150/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2002  referitor la statisticile 
privind deşeurile.    
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- 1.5. Completarea tabelelor 4.2.1. şi 4.2.2. pentru capitolul Aer, conform O.M.863/2002:  
Tabelul nr. 4.2.1. - Surse staţionare dirijate 

Denumirea sursei 

 
Cod 
utilizat Poluant Debit masic 

(g/h) 

Debit 
gaze/aer 
impurificat 
(m3/h) 

Temperatura 
gaze 
(OK) 

Concentraţia în 
emisie* 

(mg/Nm3) 
(mg/m3) 

Prag de 
alertă** 
(mg/Nm3) 
 

Limita la 
emisie*** 
 = prag de 
intervenţie 
(mg/Nm3) 

Formaldehida    94,7429316   5 / 3,508  5 Instalaţie 
formaldehidă nouă A0 Metanol 284,2287912 27002 389 15 / 10,526  15 

Formaldehida 5,1861564 0,313 / 0,233  5 Instalaţie 
formaldehidă 
existentă 

A1 
Metanol 16,2637848 

22250 366 0,984 / 0,731  15 

Instalaţia de răşini 
pulbere A2 Formaldehida 49,9187268 90933,9 371 0,749  / 0,549  20 

Ventilaţie hală 
răşini pulbere A3 Formaldehida 0,832788 4186 302 0,22  /  0,198  20 

P5.1 Formaldehida 1344,3832764 252903 336 6,567 / 5,316  20 
P5.2 Formaldehida 1462,5589752 252629.7 335 7,13 / 5,789  20 
P5.3 Formaldehida 1465,3804716 269179.8 334 6,685 / 5,444  20 

Uscător MDF, 
fiecare din cele 4 
cicloane 

P5.4 Formaldehida 1839,005352 272599.3 336 8,333 / 6,746  20 
Presa plăci MDF P6 Formaldehida 1154,2924656 404645.9 311 3,261 / 2,852  20 
Uscător PAL P17 Formaldehida 3412,52325 399822.48 448 14, 056 / 8,534  20 
Presa PAL P19 Formaldehida 421,90227 54372.2 307 8,757 / 7,759  20 

NOTE: 
*   - valori medii calculate pe baza datelor de proiectare (A0) sau pe baza rezultatelor monitorizării (restul surselor). 
**   - nu sunt reglementate (conform Ordin MMP 756/1997 pot fi 70% din pragul de intervenţie). 
*** - medii zilnice. 
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Tabelul nr. 4.2.2 - Surse staţionare nedirijate (emisii directe de la surse mobile aflate în condiţii de staţionare=surse liniare) 
 

Denumirea sursei Poluant Debit masic (g/km/h) 

Trafic auto (DN1/DN7 pana la bifurcaţie)  
Ziua 9.23 

Trafic auto (DN1/DN7 pana la bifurcaţie)  
Noaptea 5.54 

Trafic auto (DN1si respectiv DN7 după bifurcaţie) 
Ziua 4.62 

Trafic auto (DN1si respectiv DN7 după bifurcaţie) 
Noaptea 

Formaldehida 

2.77 

 
 

- 1.6. – Referitor la studiul de dispersie se va prezenta modelarea dispersiei formaldehidei la 30 minute comparativ cu STAS   
12574/87. Prezentarea rezultatelor se vor prezenta conform tabelelor 4.2.5. şi 4.2.6. din O.M. 863/2002.  
Se solicită evaluarea comparativă a celor 4 cazuri luate în şi se va realiza evidenţierea grafică a acestora. Se vor detalia 

dificultăţile şi incertitudinile programului de dispersie utilizat. 
Se solicita justificarea concentraţiei maxime pentru media anulă luată în calcul în cadrul dispersiei şi posibilitatea de 

comparare cu legislaţia sau STAS. 
Interpretarea rezultatelor se va realiza cu integrarea aspectelor de mai sus.  
 

  
Aspecte despre modelarea dispersiilor utilizând programul ISC-Aermod View. 

 
 Modelul de dispersie ISCST3 (Industrial Source Complex Short Term v.3) utilizat în cadrul studiului “Simularea dispersiilor de 
formaldehidă şi metanol, utilizând ISC-AERMOD. Hărţi de dispersie” este modelul de dispersie aprobat şi recomandat de către Agenţia 
de Protecţia Mediului din SUA, pentru estimarea concentraţiilor poluanţilor purtaţi de vânt. ISCST3 include un set de modele Gausiene 
bazate pe conceptul “pană de poluant”, care pot fi utilizate pentru predicţia concentraţiilor provenite de la surse punctiforme, liniare, de 
suprafaţă şi de volum.  
 Modelul ISCST3 acceptă numai date meteorologice orare pentru definirea condiţiilor de înălţare, transport şi difuziune a penei de 
gaz. Modelul estimează concentraţiile pentru fiecare combinaţie de sursă (emisie) şi punct receptor (imisie), pentru fiecare oră din datele 
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meteorologice introduse şi calculează mediile de scurtă durată selectate de către utilizator (ISCST3 Technical Guide). Aceste medii nu pot 
fi mai mici decât rezoluţia minimă a datelor meteorologice, adică medii orare. 
 Datele meteorologice sunt procesate de modulul PCRAMMET, datele minime necesare fiind datele de observaţie pe suprafaţă: 
viteză vânt, direcţie vânt, temperatură, nebulozitate şi înălţime plafon nori. Pe baza acestor date PCRAMMET calculează: valori orare de 
stabilitate atmosferică; valori orare pentru înălţimea stratului de amestecare. 
 Datele meteorologice utilizate în Studiile de Impact asupra Mediului influenţează semnificativ procesul de transport în modelarea 
dispersiilor, prin urmare aceste date de intrare ar trebui să fie cât mai reale şi complete. De asemenea, utilizarea datelor reale de 
emisie, care reprezintă variabilitatea emisiilor, joacă un rol important în rezultatele modelării dispersiilor (Couthino et al., 2002).  
 Programul ISC-Aermod View consideră utilizarea atât a datelor meteorologice reale orare (obţinute de la INMH), măsurate la staţia 
meteo apropiată de zona studiată, cât şi a datelor de emisii variabile, şi topografia complexă a zonei, astfel reprezentând situaţia realistă a 
dispersiilor poluanţilor în zona studiată. 
 
 Dificultăţi şi incertitudini în modelarea dispersiilor: 
 Există o serie de factori care poate să cauzeze dificultăţi în utilizarea modelelor Gausiene pentru predicţia concentraţiilor poluanţilor. 
De exemplu, a fost raportat de Wang et al. (2004) că modelul ISCST3 poate fi folosit pentru concentraţiile medii de poluanţi, dar numai 
pentru calcularea concentraţiilor maxime. De asemenea, apar dificultăţi în predicţia concentraţiilor în cazul vitezelor de vânt mai mari de 
6 m/s (Wang et al., 2006). 
 Concentraţii estimate folosind modelul ISCST3 sunt sensibile la schimbări în viteza vântului, temperatură, radiaţie solară (afectează 
clasa de stabilitate), rugozitatea terenului şi înălţimi a stratului de amestecare sub 160 m (Faulkner et al., 2008). 
 

Calculul concentraţiilor de formaldehidă pentru o mediere de 30 minute 
 Având în vedere că în STAS 12574/87 limita maximă admisibilă de expunere la formaldehidă pe durată scurtă este stabilită pentru 
30 minute, şi faptul că din simulările cu ISC-Aermod View rezultă concentraţii orare, în Studiul iniţial privind dispersia poluanţilor s-a 
procedat la recalcularea limitelor pentru expuneri de 1 oră, conform legii lui Haber. 
 Legea lui Haber stipulează că efectul toxic al expunerii este direct proporţional cu concentraţia poluantului şi timpul de expunere, 
adică produsul dintre concentraţie şi timpul de expunere este o valoare constantă: C x t = constant (Shusterman et al., 2006). 
  Legea lui Haber este larg folosită pentru extrapolarea concentraţiilor poluanţilor emişi în atmosferă pentru diferite intervale de 
expunere, în cazurile în care nu există date pentru un anumit interval. 
 Legea lui Haber a fost adaptată pe parcurs, astfel relaţia a devenit: Cn x t = constant, unde n este un coeficient de conversie, care 
depinde de substanţa considerată (NRC, 2002). 
 Studiile toxicologice efectuate pentru verificarea legii lui Haber (C x t = constant) în cazul formaldehidei arată, că în răspunsul 
organismului la expuneri de formaldehidă, concentraţia are un rol mai determinant decât timpul de expunere. Studiile arată că extrapolarea 
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concentraţiilor utilizând formula lui Haber poate să supraestimeze riscurile iritaţiilor senzoriale, când extrapolarea se face de la o durată de 
expunere scurtă la o durată mai lungă (Shusterman et al., 2006).  
 Programul ISC-Aermod oferă posibilitatea convertirii concentraţiilor orare la alte intervale de timp (de exemplu la 30 minute), utilizând 
coeficientul de conversie n. În cazul formaldehidei valoarea coeficientul n este egală cu 1 ( Assessment of the Dangerous Toxic Load (DTL) 
for Specified Level of Toxicity (SLOT) and Significant Likelihood of Death (SLOD)). 

Având în vedere solicitarea ARPM, în cele ce urmează s-a procedat la recalcularea acestora la concentraţii pentru expuneri de 30 
minute, conform legii lui Haber, şi interpretarea rezultatelor prin comparaţie cu limitele prevăzute de STAS 12574/87. 
 

CAZUL A. Concentraţiile obţinute prin simularea poluării provenite de la traficul auto în zona studiată şi de la emisiile din 
sursa   nouă A0 

Rezultatele obţinute se prezintă în formă grafică pe Harta de dispersie care este prezentată în anexa 1A, în trei variante şi anume: 
- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura A1, valorile primului maxim al concentraţiei calculate pentru fiecare din 

punctele de pe harta. Se observă că există o zonă redusă ca suprafaţă (la intersecţia drumurilor  DN1 cu DN7) în care sunt depăşite atât 
pragul de alertă cât şi cel de intervenţie. 

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 35,7959 ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 496535, Y 
= 388319 (vezi figura A4).   

În tabelul de mai jos se prezintă  primul maxim al concentraţiei calculate în punctele de receptori (imisii) considerate relevante: 
Coordonate STEREO 70 Nr. 

punct 
Denumire 

X Y 
Concentraţia 
maximă (ug/m3) 

1 Staţia automată AB3. Cartier Kogălniceanu 497308 388525 3.50450 
2 Punct de monitorizare formaldehidă 497642 388349 9.66430 
3 Zonă deschisă spre vest (Spre DN7) 497677 386592 3.08382 
4 Str. N. Bălcescu, pod peste CF 497294 389780 0.86142 
5 Lancrăm, biserica 499615 388271 2.94462 
6 Lancrăm , primele case spre Sebeş 498664 388357 4.49840 
7 Primăria Sebeş 496677 389048 1.42350 
8 Stadionul din parcul Arini 494913 388534 1.41894 
9 Spital municipal 495629 389150 4.04682 
10 Intersecţie DN1 cu DN7 496535 388319 35.7959 
11 Intersecţie str. Călăraşi cu str. Râpa Roşie 496865 390215 0.53070 
12 Râpa Roşie (aval spre Sebeş) 499267 390562 1.67970 
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Se observă că în toate aceste puncte (în afară de punctul 10) nu este depăşit nici măcar pragul  de alertă. 
- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura A2, valorile celui de al doilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 

fiecare din punctele de pe harta. Se observă că nu mai există nici o zonă în care să fie depăşit pragul de alertă  şi deci nici cel de 
intervenţie. 

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 22,5645  ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 496535, Y 
= 388319 (vezi figura A4).   

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura A3, valorile celui de al treilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că nu mai există nici o zonă în care să fie depăşit pragul de alertă  şi deci nici cel de 
intervenţie. 

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 21,4770  ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 496535, Y 
= 388319 (vezi figura A4).   
 

CAZUL B. Concentraţiile obţinute prin simularea poluării provenite de la traficul auto în zona studiată şi din sursele A1, A2, 
A3, P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P6, P17 şi P19. 

Rezultatele obţinute se prezintă în formă grafică pe Harta de dispersie care este prezentată în anexa 1B, în trei variante şi anume: 
- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura B1, valorile primului maxim al concentraţiei calculate pentru fiecare din 

punctele de pe harta. Se observă că exista o zonă destul de extinsă (în partea de Nord - Est), o zonă ceva mai puţin extinsă (în partea de 
Sud – Sud - Vest) şi o zonă redusă ca suprafaţă (la intersecţia drumurilor  DN1 cu DN7) în care sunt depăşite atât pragul de alertă cât şi cel 
de intervenţie. 

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 44,21556 ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 501020, Y 
= 389196. Acest punct este localizat la aproximativ 2,2 km Nord - Vest de Râpa Roşie (vezi figura B4).   
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În tabelul de mai jos se prezintă  primul maxim al concentraţiei calculate în punctele de receptori (imisii) considerate relevante: 
 

Coordonate STEREO 70 Concentraţia 
maximă (ug/m3) 

Nr. 
punct 

Denumire 

X Y  
1 Staţia automată AB3. Cartier 

Kogălniceanu 
497308 388525 14.56914 

2 Punct de monitorizare formaldehidă 497642 388349 14.95440 
3 Zonă deschisă spre vest (Spre DN7) 497677 386592 16.37516 
4 Str. N. Bălcescu, pod peste CF 497294 389780 10.58352 
5 Lancrăm, biserica 499615 388271 12.84330 
6 Lancrăm , primele case spre Sebeş 498664 388357 14.96474 
7 Primăria Sebeş 496677 389048 13.95662 
8 Stadionul din parcul Arini 494913 388534 11.76544 
9 Spital municipal 495629 389150 11.05934 
10 Intersecţie DN1 cu DN7 496535 388319 35.79590 
11 Intersecţie str. Călăraşi cu str. Râpa Roşie 496865 390215 10.30974 
12 Râpa Roşie (aval spre Sebeş) 499267 390562 15.81570 

Se observă că în toate aceste puncte (în afară de punctul 10) nu este depăşit nici măcar pragul  de alertă, chiar dacă valorile sunt 
ceva mai mari decât în cazul A. 

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura B2, valorile celui de al doilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone mult mai puţin extinse (în partea de Nord - Est) şi o zonă foarte redusă ca 
suprafaţă (în partea de Sud – Sud - Vest) în care este depăşit pragul de intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit 
pragul de alertă.  

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 42,1003  ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura B4).   

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura B3, valorile celui de al treilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone puţin extinse (în partea de Nord - Est) în care este depăşit pragul de 
intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit pragul de alertă.   

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 41,3125  ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura B4).   
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CAZUL C. Concentraţiile obţinute prin simularea poluării provenite de la traficul auto în zona studiată şi din sursele A0, A2, 
A3, P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P6, P17 şi P19. 

 
Rezultatele obţinute se prezintă în formă grafică pe Harta de dispersie care este prezentată în anexa 1C, în trei variante şi anume: 

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura C1, valorile primului maxim al concentraţiei calculate pentru fiecare din 
punctele de pe harta. Se observă că exista o zonă destul de extinsă (în partea de Nord-Est), o zonă ceva mai puţin extinsă (în partea 
de Sud – Sud - Vest) şi o zonă redusă ca suprafaţă (la intersecţia drumurilor  DN1 cu DN7) în care sunt depăşite atât pragul de alertă 
cât şi cel de intervenţie. 

 
Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 44,73966 ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 501020, Y 

= 389196. Acest punct este localizat la aproximativ 2,2 km Nord - Vest de Râpa Roşie (vezi figura C4).   
În tabelul de mai jos se prezintă  primul maxim al concentraţiei calculate în punctele de receptori (imisii) considerate relevante: 
 

Coordonate STEREO 70 Nr. 
punct 

Denumire 
X Y 

Concentraţia 
maximă (ug/m3) 

1 Staţia automată AB3. Cartier 
Kogălniceanu 

497308 388525 15.07018 

2 Punct de monitorizare formaldehida 497642 388349 15.09486 
3 Zonă deschisă spre vest (Spre DN7) 497677 386592 16.39530 
4 Str. N. Bălcescu, pod peste CF 497294 389780 10.77242 
5 Lancrăm, biserica 499615 388271 12.93032 
6 Lancrăm , primele case spre Sebeş 498664 388357 14.96520 
7 Primăria Sebeş 496677 389048 14.25266 
8 Stadionul din parcul Arini 494913 388534 11.82092 
9 Spital municipal 495629 389150 11.32592 
10 Intersecţie DN1 cu DN7 496535 388319 35.79590 
11 Intersecţie str. Călăraşi cu str. Râpa 

Roşie 496865 390215 10.72534 
12 Râpa Roşie (aval spre Sebeş) 499267 390562 16.20180 
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Se observă că în toate aceste puncte (în afară de punctul 10) nu este depăşit nici măcar pragul  de alertă, chiar dacă valorile sunt 
ceva mai mari decât în cazul B. 

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura C2, valorile celui de al doilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone mult mai puţin extinse (în partea de Nord - Est) şi o zonă foarte redusă ca 
suprafaţă (în partea de Sud – Sud - Vest) în care este depăşit pragul de intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit 
pragul de alertă.  

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 42,6759   ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura C4).   

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura C3, valorile celui de al treilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone puţin extinse (în partea de Nord-Est) în care este depăşit pragul de 
intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit pragul de alertă.  

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 41,8525   ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura C4).   
 

CAZUL D. Concentraţiile obţinute prin simularea poluării provenite de la traficul auto în zona studiată şi din sursele A0, A1, 
A2, A3, P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P6, P17 şi P19. 

Rezultatele obţinute se prezintă în formă grafică pe Harta de dispersie care este prezentată în anexa 1D, în trei variante şi anume: 
- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura D1, valorile primului maxim al concentraţiei calculate pentru fiecare din 

punctele de pe harta. Se observă că exista o zonă destul de extinsă (în partea de Nord-Est), o zonă ceva mai puţin extinsă (în partea de 
Sud-Sud-Vest) şi o zonă redusă ca suprafaţă (la intersecţia drumurilor  DN1 cu DN7) în care sunt depăşite atât pragul de alertă cât şi cel de 
intervenţie. 

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 44,76346 ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 501020, Y 
= 389196. Acest punct este localizat la aproximativ 2,2 km Nord-Vest de Râpa Roşie (vezi figura D4).   
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În tabelul de mai jos se prezintă  primul maxim al concentraţiei calculate în punctele de receptori (imisii) considerate relevante: 
 

Coordonate STEREO 70 Nr. 
punct 

Denumire 
X Y 

Concentraţia 
maximă (ug/m3) 

1 Staţia automată AB3. Cartier Kogălniceanu 497308 388525 15.12346 
2 Punct de monitorizare formaldehida 497642 388349 15.09486 
3 Zonă deschisă spre vest (Spre DN7) 497677 386592 16.39536 
4 Str. N. Bălcescu, pod peste CF 497294 389780 10.77498 
5 Lancrăm, biserica 499615 388271 12.93366 
6 Lancrăm , primele case spre Sebeş 498664 388357 14.96520 
7 Primăria Sebeş 496677 389048 14.27834 
8 Stadionul din parcul Arini 494913 388534 11.82256 
9 Spital municipal 495629 389150 11.34524 
10 Intersecţie DN1 cu DN7 496535 388319 35.79590 
11 Intersecţie str. Călăraşi cu str. Râpa Roşie 496865 390215 10.74612 
12 Râpa Roşie (aval spre Sebeş) 499267 390562 16.20182 

 
Se observă că în toate aceste puncte (în afară de punctul 10) nu este depăşit nici măcar pragul  de alertă, chiar dacă valorile sunt 

ceva mai mari decât în cazul B. 
- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura D2, valorile celui de al doilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 

fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone mult mai puţin extinse (în partea de Nord-Est) şi o zonă foarte redusă ca 
suprafaţă (în partea de Sud-Sud-Vest) în care este depăşit pragul de intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit 
pragul de alertă.  

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 42,7021 ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura D4).   

- au fost calculate prin simulare şi prezentate grafic în  figura D3, valorile celui de al treilea  maxim al concentraţiei calculate pentru 
fiecare din punctele de pe harta. Se observă că mai există zone puţin extinse (în partea de Nord-Est) în care este depăşit pragul de 
intervenţie precum şi zone destul de extinse pe care este depăşit pragul de alertă.  

Cea mai mare valoare obţinută prin simulare este de 41,8771  ug/m3 şi a fost determinată în punctul cu coordonatele X = 500815, Y 
= 389286 (vezi figura D4).   
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Evaluarea comparativă a celor 4 cazuri calculate: 

 
În tabelele următoare  (conform OM 863/2002) sunt prezentate cele mai mari concentraţii maxime determinate prin simulare pentru 

fiecare din cele patru cazuri analizate: 
 

Tabelul 4.2.5 : Concentraţiile maxime pe intervalul de mediere 30 minute (cele mai mari valori) 
 

Concentraţia maximă Poluant Cazul 
Cmax (µg/m3) Prag de 

alertă 
(µg/m3) 

Valoare 
limită = 
prag de 
intervenţie 
(µg/m3) 

Observaţii 

A 35,7959 24,5 35 
B 44,21556 24,5 35 
C 44,73966 24,5 35 

Formaldehidă 

D 44,76346 24,5 35 

Pragul de 
intervenţie 
este depaşit 
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TABELUL Nr. 4.2.5. Concentraţii maxime (primul maxim) pe diferite intervale de mediere 

FORMALDEHIDĂ  - Timp de expunere de 30 min 
Concentraţie  Poluant 

Cmax 
[µg/m3] 

Prag de alertă 
[µg/m3] 

Valoare-limită = prag 
de intervenţie 
[µg/m3] 

Observaţii 

1 2 3 4 5 
CAZUL A. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la emisiile la coşul noii instalaţii de formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 

3,50450 24,5 35 

Punct de monitorizare 
formaldehida 9,66430 24,5 35 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 3,08382 24,5 35 

Str. N. Bălcescu, pod peste 
CF 0,86142 24,5 35 

Lancrăm, biserica 2,94462 24,5 35 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 4,49840 24,5 35 

Primăria Sebeş 1,42350 24,5 35 
Stadionul din parcul Arini 1,41894 24,5 35 
Spital municipal 4,04682 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de 
alertă 

Intersecţie DN1 cu DN7 35,79590 24,5 35 Este depăşit pragul 
de intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi cu 
str. Râpa Roşie 0,53070 24,5 35 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 1,67970 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alertă 

CAZUL B. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
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momentul de faţă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 

14,56914 24,5 35 

Punct de monitorizare 
formaldehida 14,95440 24,5 35 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 16,37516 24,5 35 

Str. N. Bălcescu, pod peste 
CF 10,58352 24,5 35 

Lancrăm, biserica 12,84330 24,5 35 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 14,96474 24,5 35 

Primăria Sebeş 13,95662 24,5 35 
Stadionul din parcul Arini 11,76544 24,5 35 
Spital municipal 11,05934 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alerta 

Intersecţie DN1 cu DN7 35,79590 24,5 35 Este depăşit pragul 
de intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi cu 
str. Râpa Roşie 10,30974 24,5 35 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 15,81570 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alertă 

CAZUL C. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă (mai puţin coşul de la fabrica de formaldehidă existentă) la care se adaugă coşul noii instalaţii de 
formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 

15,07018 24,5 35 

Punct de monitorizare 
formaldehida 15,09486 24,5 35 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 16,39530 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alertă 
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Str. N. Bălcescu, pod peste 
CF 10,77242 24,5 35 

Lancrăm, biserica 12,93032 24,5 35 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 14,96520 24,5 35 

Primăria Sebeş 14,25266 24,5 35 
Stadionul din parcul Arini 11,82092 24,5 35 
Spital municipal 11,32592 24,5 35 
Intersecţie DN1 cu DN7 

35,79590 24,5 35 Este depăşit pragul 
de intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi cu 
str. Râpa Roşie 10,72534 24,5 35 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 16,20180 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alerta 

CAZUL D. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă plus coşul de emisie al noii instalaţii de formaldehidă (cazul cel mai defavorabil) 
 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 

15,12346 24,5 35 

Punct de monitorizare 
formaldehida 15,09486 24,5 35 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 16,39536 24,5 35 

Str. N. Bălcescu, pod peste 
CF 10,77498 24,5 35 

Lancrăm, biserica 12,93366 24,5 35 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 14,96520 24,5 35 

Primăria Sebeş 14,27834 24,5 35 
Stadionul din parcul Arini 11,82256 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alerta 
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Spital municipal 11,34524 24,5 35 
Intersecţie DN1 cu DN7 

35,79590 24,5 35 Este depăşit pragul 
de intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi cu 
str. Râpa Roşie 10,74612 24,5 35 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 16,20182 24,5 35 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alertă 

 
 

FORMALDEHIDĂ  - Timp de expunere de 1 oră 
Valori limită (Praguri) calculate utilizând Legea lui Harber 

Concentraţie  Poluant 

Cmax 
[µg/m3] 

Prag de alertă 
[µg/m3] 

Valoare-limită = prag 
de intervenţie 
[µg/m3] 

Observaţii 

1 2 3 4 5 
CAZUL A. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la emisiile la coşul noii instalaţii de formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 1,75225 12,25 17,5 

Punct de monitorizare 
formaldehida 4,83215 12,25 17,5 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 1,54191 12,25 17,5 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 0,43071 12,25 17,5 

Lancrăm, biserica 1,47231 12,25 17,5 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 2,24920 12,25 17,5 

Primăria Sebeş 0,71175 12,25 17,5 
Stadionul din parcul 0,70947 12,25 17,5 

Nu este atins nici 
măcar pragul de alertă 
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Arini 
Spital municipal 2,02341 12,25 17,5 
Intersecţie DN1 cu DN7 17,89795 12,25 17,5 Este depăşit pragul de 

intervenţie 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 0,26535 12,25 17,5 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 0,83985 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 

CAZUL B. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 7,28457 12,25 17,5 

Punct de monitorizare 
formaldehida 7,47720 12,25 17,5 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 8,18758 12,25 17,5 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 5,29176 12,25 17,5 

Lancrăm, biserica 6,42165 12,25 17,5 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 7,48237 12,25 17,5 

Primăria Sebeş 6,97831 12,25 17,5 
Stadionul din parcul 
Arini 5,88272 12,25 17,5 

Spital municipal 5,52967 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 

Intersecţie DN1 cu DN7 17,89795 12,25 17,5 Este depăşit pragul de 
intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 5,15487 12,25 17,5 

Râpa Roşie (aval spre 7,90785 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 
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Sebeş) 
CAZUL C. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 

momentul de faţă (mai puţin coşul de la fabrica de formaldehidă existentă) la care se adaugă coşul noii instalaţii de 
formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 7,53509 12,25 17,5 

Punct de monitorizare 
formaldehida 7,54743 12,25 17,5 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 8,19765 12,25 17,5 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 5,38621 12,25 17,5 

Lancrăm, biserica 6,46516 12,25 17,5 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 7,48260 12,25 17,5 

Primăria Sebeş 7,12633 12,25 17,5 
Stadionul din parcul 
Arini 5,91046 12,25 17,5 

Spital municipal 5,66296 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 

Intersecţie DN1 cu DN7 17,89795 12,25 17,5 Este depăşit pragul de 
intervenţie 

Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 5,36267 12,25 17,5 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 8,10090 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 

CAZUL D. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă plus coşul de emisie al noii instalaţii de formaldehidă (cazul cel mai defavorabil) 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 7,56173 12,25 17,5 

Punct de monitorizare 7,54743 12,25 17,5 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alerta 
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formaldehidă 
Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 8,19768 12,25 17,5 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 5,38749 12,25 17,5 

Lancrăm, biserica 6,46683 12,25 17,5 
Lancrăm, primele case 
spre Sebeş 7,48260 12,25 17,5 

Primăria Sebeş 7,13917 12,25 17,5 
Stadionul din parcul 
Arini 5,91128 12,25 17,5 

Spital municipal 5,67262 12,25 17,5 
Intersecţie DN1 cu DN7 17,89795 12,25 17,5 Este depăşit pragul de 

intervenţie 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 5,37306 12,25 17,5 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 8,10091 12,25 17,5 

 

 
 

FORMALDEHIDĂ  - Timp de expunere de 24 ore 
Poluant Concentraţie 
 Cmax 

[µg/m3] 
Prag de alertă 
[µg/m3] 

Valoare-limită = prag de 
intervenţie 
[µg/m3] 

Observaţii 

CAZUL A. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la emisiile la coşul noii instalaţii de formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 0,17312 8,4 12 

Punct de monitorizare 1,01894   

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 
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formaldehida 
Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 0,09396 8,4 12 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 0,06055 8,4 12 

Lancrăm, biserica 0,31874 8,4 12 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 0,75258 8,4 12 

Primăria Sebeş 0,15691 8,4 12 
Stadionul din parcul 
Arini 0,11505 8,4 12 

Spital municipal 0,16902 8,4 12 
Intersecţie DN1 cu DN7 1,51393 8,4 12 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 0,04525 8,4 12 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 0,10312 8,4 12 

CAZUL B. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 0,94311 8,4 12 

Punct de monitorizare 
formaldehida 1,13030 8,4 12 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 0,93850 8,4 12 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 0,57376 8,4 12 

Lancrăm, biserica 0,91910 8,4 12 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 1,82969 8,4 12 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 
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Primăria Sebeş 0,92708 8,4 12 
Stadionul din parcul 
Arini 0,72484 8,4 12 

Spital municipal 0,45855 8,4 12 
Intersecţie DN1 cu DN7 1,95534 8,4 12 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 0,58248 8,4 12 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 2,32262 8,4 12 

CAZUL C. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă (mai puţin coşul de la fabrica de formaldehidă existentă) la care se adaugă coşul noii instalaţii de 
formaldehidă 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 0,98996 8,4 12 

Punct de monitorizare 
formaldehida 1,13735 8,4 12 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 0,96609 8,4 12 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 0,58167 8,4 12 

Lancrăm, biserica 0,92676 8,4 12 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 1,83070 8,4 12 

Primăria Sebeş 0,95877 8,4 12 
Stadionul din parcul 
Arini 0,78186 8,4 12 

Spital municipal 0,46772 8,4 12 
Intersecţie DN1 cu DN7 1,96974 8,4 12 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 0,59938 8,4 12 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alerta 
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Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 2,37126 8,4 12 

CAZUL D. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la toate sursele de emisie de formaldehidă existente în 
momentul de faţă plus coşul de emisie al noii instalaţii de formaldehidă (cazul cel mai defavorabil) 
Staţia automată AB3. 
Cartier Kogălniceanu 0,99268 8,4 12 

Punct de monitorizare 
formaldehida 1,13735 8,4 12 

Zonă deschisă spre vest 
(Spre DN7) 0,96643 8,4 12 

Str. N. Bălcescu, pod 
peste CF 0,58191 8,4 12 

Lancrăm, biserica 0,92709 8,4 12 
Lancrăm , primele case 
spre Sebeş 1,83076 8,4 12 

Primăria Sebeş 0,96101 8,4 12 
Stadionul din parcul 
Arini 0,78466 8,4 12 

Spital municipal 0,46831 8,4 12 
Intersecţie DN1 cu DN7 1,97072 8,4 12 
Intersecţie str. Călăraşi 
cu str. Râpa Roşie 0,60021 8,4 12 

Râpa Roşie (aval spre 
Sebeş) 2,37224 8,4 12 

Nu este atins nici măcar 
pragul de alertă 
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TABELUL Nr. 4.2.6. Comparaţie între concentraţiile maxime şi valorile-limită 
  

FORMALDEHIDĂ  - Timp de expunere de 30 minute 
 

Distanţa faţă de 
sursa/limita 
perimetrului 
platformei şi 
sectorul (m-
sector) 

Concentraţia/ 
plaja de 
concentraţii 
(µg/m3) 

Pragul de 
alertă 
pentru 
sănătate 
(PA) 
(µg/m3) 

Valoarea-
limită = prag 
de intervenţie 
pentru sănătate 
(VL/P I) 

Valoarea-
limită de 
protecţie a 
vegetaţiei/ 
ecosisteme 
(µg/m3) 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 
CAZUL A. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la emisiile la coşul noii instalaţii de formaldehidă 
Direcţia S (faţă de sursele de emisie) 
0-850 2-5 24,5 35 - 
850-900 5-10 24,5 35 - 
900-1000 10-20 24,5 35  

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

1000-1200 20-35,795 24,5 35 - Există depăşiri ale pragului de 
intervenţie 

1200-1300 10-20 24,5 35 - 
1300-1350 5-10 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia E (faţă de sursele de emisie) 

0-480 2-5 24,5 35 - 
480-700 1-2 24,5 35 - 
700-1300 0,5-1 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia N (faţă de sursele de emisie) 

0-980 2-5 24,5 35 - 
980-1320 5-10 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 
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1320-2500 2-5 24,5 35 - 

Direcţia V (faţă de sursele de emisie) 

0-150 2-5 24,5 35 - 
150-900 1-2 24,5 35 - 
900-3000 2-5 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

CAZURILE B, C, D.  – rezultatele obţinute în aceste cazuri nu prezintă diferenţe semnificative 

Direcţia S (faţă de sursele de emisie) 

0-50 5-12,25 24,5 35 - 
50-200 12,25-17,5 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

200-1150 17,5-24,5 24,5 35 - Este atins pragul de alertă 
1150-1350 24,5-35 24,5 35 - Este atins pragul de intervenţie 
1350-1450 17,5-24,5 24,5 35 - Este atins pragul de alertă 
1450-3500 12,25-17,5 24,5 35 - Nu este atins nici măcar pragul de 

alertă 
3500-5000 17,5-24,5 24,5 35 - Este atins pragul de alertă 
Direcţia E (faţă de sursele de emisie) 
0-450 5-12,25 24,5 35 - 
450-1250 12,25-17,5 24,5 35 - 
1250-3200 5-12,25 24,5 35 - 

3200-3350 12,25-17,5 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

3350-3550 17,5-24,5 24,5 35 - Este atins pragul de alertă 
3550-6000 24,5-35 24,5 35 - Este atins pragul de intervenţie 

Direcţia N (faţă de sursele de emisie) 

0-400 5-12,25 24,5 35 - Nu este atins nici măcar pragul de 
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400-600 12,25-17,5 24,5 35 - alertă 
600-1000 17,5-24,5 24,5 35 - Este atins pragul de alertă 

1000-2200 12,25-17,5 24,5 35 - 

2200-6000 5-12,25 24,5 35 - 
Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia V (faţă de sursele de emisie) 

0-750 5-12,25 24,5 35 - 

750-2200 12,25-17,5 24,5 35 - 

2200-3900 5-12,25 24,5 35 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 
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FORMALDEHIDĂ  - Timp de expunere de 1 oră 
Valori limita (Praguri) calculate utilizând Legea lui Harber 

 

Distanţa faţă de 
sursa/limita 
perimetrului 
platformei şi 
sectorul (m-sector) 

Concentraţia/ 
plaja de 
concentraţii 
(µg/m3) 

Pragul de 
alertă 
pentru 
sănătate 
(PA) 
(µg/m3) 

Valoarea-limită 
= prag de 
intervenţie 
pentru sănătate 
(VL/P I) 
(µg/m3) 

Valoarea-limită 
de protecţie a 
vegetaţiei/ 
ecosisteme 
(µg/m3) 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 
CAZUL A. Simularea poluării provenite din traficul auto şi de la emisiile la coşul noii instalaţii de formaldehidă 
Direcţia S (faţă de sursele de emisie) 
0-600 0,5-1 12,25 17,5 - 
600-1050 1-5 12,25 17,5 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

1050-1150 5-12,25 12,25 17,5  Este atins pragul de alertă 
1150-1250 12,25-17,5 12,25 17,5 - Este atins pragul de intervenţie 
1250-1300 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 
1300-1900 1-5 12,25 17,5 - 
1900-2000 0,5-1 12,25 17,5  

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia E (faţă de sursele de emisie) 

0-50 0,5-1 12,25 17,5 - 
50-500 1-5 12,25 17,5 - 
500-580 0,5-1 12,25 17,5 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia N (faţă de sursele de emisie) 
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0-1000 0,5-1 12,25 17,5 - 
1000-2400 1-5 12,25 17,5 - 
2400-2600 0,5-1 12,25 17,5 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia V (faţă de sursele de emisie) 

0-1150 0,5-1 12,25 17,5 - 
1150-6000 1-5 12,25 17,5 - 

Nu este atins nici măcar pragul de 
alerta 

CAZURILE B, C, D.  – rezultatele obţinute în aceste cazuri nu prezintă diferenţe semnificative 

Direcţia S (faţă de sursele de emisie) 

0-100 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

100-1250 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 
1250-1350 12,25-17,5 12,25 17,5 - Este atins pragul de intervenţie 
1350-6000 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 

Direcţia E (faţă de sursele de emisie) 

0-250 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

250-2250 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 
2250-2950 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 

alertă 

2950-3350 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 
3350-3500 12,25-17,5 12,25 17,5 - Este atins pragul de intervenţie 

3500-4150 17,5-24,5 12,25 17,5 - Exista depăşiri ale pragului de 
intervenţie 

4150-6000 12,25-17,5 12,25 17,5 - Este atins pragul de intervenţie 
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Direcţia N (faţă de sursele de emisie) 

0-400 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

400-2500 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 

2500-4000 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

Direcţia V (faţă de sursele de emisie) 

0-550 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 
alertă 

550-5000 5-12,25 12,25 17,5 - Este atins pragul de alertă 
>5000 1-5 12,25 17,5 - Nu este atins nici măcar pragul de 

alertă 
 

 
 
În Anexa 2. se prezintă (tabelar şi grafic) o analiză a valorilor concentraţiilor maxime (primul maxim) calculate prin simulare  

pentru cazurile C şi D comparativ cu cele calculate pentru cazul B (situaţia actuală).   
Se observă că, pentru medieri de 30 minute şi de o oră se înregistrează creşteri ale concentraţiilor de peste 3 % doar în zona 

staţiei automate AB3 şi la intersecţia str. Călăraşi cu str. Râpa Roşie, creşteri între 1,5 şi 2,5 % în punctele Str. N. Bălcescu, pod peste 
CF, Primăria Sebeş, Spitalul Municipal şi zona Râpa Roşie (aval spre Sebeş). În restul punctelor aceste creşteri sunt sub 1 % iar în 
punctul de intersecţie al DN1 cu DN7 valorile rămân aceleaşi. Chiar dacă sunt evidente aceste creşteri sunt mult prea mici pentru a fi 
considerate semnificative, mai ales dacă avem în vedere faptul că analiza se referă la cele mai mari valori maxime calculate (primul 
maxim). 

Se observă că, pentru medieri de o zi se înregistrează creşteri destul de importante ale concentraţiilor de cca. 8 % doar în zona 
stadionului din Parcul  Arini. În zona staţiei automate AB3 creşterea este de cca. 5 % iar la intersecţia str. Călăraşi cu str. Râpa Roşie, 
Primăria Sebeş şi zona deschisă spre vest (DN7) creşterile sunt de cca. 3 %. În restul punctelor aceste creşteri sunt sub 2 % iar în 
punctul de intersecţie al DN1 cu DN7 valorile rămân aceleaşi. Chiar dacă aceste creşteri sunt  mai mari decât cele înregistrate pentru 
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medieri de 30 min şi respectiv o oră, valorile de concentraţii sunt mult mai  mici decât valorile de prag şi ca atare nu pot fi considerate 
semnificative, mai ales daca avem în vedere faptul ca analiza se referă la cele mai mari valori maxime calculate (primul maxim). 

 
Concentraţia limită pentru media de expunere anuală 
În 10 din statele SUA, sunt  reglementate limite pentru calitatea aerului ambiental, valorile concentraţiilor reglementate fiind 

între 0,08 şi 7,69 µg/mc (“ASSESSMENT REPORT ON FORMALDEHYDE  FOR DEVELOPING AMBIENT AIR QUALITY 
OBJECTIVES” Prepared by Toxico-Logic Consulting Inc. for Alberta Environment , February 2006). 

Valoarea folosită în RIM  (2,4 µg/mc) este cea reglementată în statul Virginia (“REPORT OF THE FORMALDEHYDE WORK 
GROUP”, November 20, 2009, Virginia Department of Environmental Quality (Virginia DEQ) şi a fost aleasă pentru că reprezintă 
aproximativ media celorlalte valori reglementate în SUA.                                                                                                                                                  

Concentraţia pentru expunere anuală la formaldehidă nu poate fi comparată cu STAS sau legislaţie deoarece nu este 
reglementată  în România şi nici în Europa. 
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- 1.7. Program de monitorizare a proiectului având în vedere etapele acestuia: construire, funcţionare şi dezafectare:  
     Ataşam Programul de monitorizare. ANEXA 34  
 

- 1.8. Măsuri de reducere: se va prezenta un plan de măsuri tehnice pentru controlul emisiilor de formaldehida pe întreaga 
platformă industrială, astfel încât să nu existe creşteri ale emisiei aferente platformei faţă de situaţia actuală care să 
afecteze calitatea aerului şi sănătatea populaţiei în zonă. 
Vor fi precizate clar responsabilităţi pentru măsurile propuse şi resursele financiare. 
În ceea ce priveşte controlul emisiilor de formaldehidă pe întreaga platformă industrială, sunt responsabile pentru monitorizarea şi 
controlul emisiilor : Kronoşpan Sebeş S.A. şi Kronochem Sebeş S.R.L., în următoarele puncte: Instalaţia de formaldehidă nouă, 
Instalaţia de formaldehidă existentă, Instalaţia de răşini pulbere, Ventilaţie hală răşini pulbere, Uscător MDF, la cele 4 cicloane, 
Presa placi MDF, Uscător PAL şi Presa PAL. 

       Kronochem Sebeş S.R.L. şi Kronoşpan Sebeş S.A. este responsabil pentru menţinerea valorilor de formaldehidă emise de pe 
platforma Kronoşpan Sebeş, după punerea în funcţiune a fabricii de formaldehidă 60000 to/an, sub valoarea emisiilor de 
formaldehida admise conform autorizaţiei integrate de mediu NR. SB 67/2007, REVIZUITĂ la data de 01.03.2010, valabila 
pana în 2017. Controlul emisiilor se va face la punctele de emisie după programul aprobat prin autorizaţia integrata de mediu la 
care se adăugă şi coşul de evacuare de la noua instalaţie de producere a formaldehidei. 

  
 

Datele din tabelul 4.2.1. prezentat anterior (la punctul 1.5) indică clar faptul ca măsurătorile de monitorizare a emisiilor în 2010 
arată că la toate sursele valorile măsurate sunt net inferioare valorilor limita stabilite prin Autorizaţia integrată, deci concluzia ar 
trebui să fie că funcţionarea corectă a echipamentelor de la instalaţiile existente asigură o reducere semnificativă a nivelelor de 
emisie faţă de nivelele limită stabilite prin autorizaţia integrată. Ca atare, nu sunt necesare măsuri investiţionale ci doar menţinerea 
în stare de funcţionare corectă a echipamentelor de la instalaţiile existente precum şi a celor din noua instalaţie de producere a 
formaldehidei, fără costuri suplimentare. 

 
- 1.9. Monitorizare: se solicită monitorizarea continuă a emisiilor de formaldehidă din instalaţie, cu disponibilizarea 
rezultatelor la limita incintei sau pagina de internet 
În conformitate cu legislaţia europeană actuală controlul emisiilor de la coş al instalaţiilor de producere a formaldehidei se 
realizează prin determinarea COT (determinări on-line). Această metodă este acceptată şi prin actuala autorizaţie integrată de 
mediu pe baza căruia funcţionează S.C. Kronoşpan Sebeş S.A.  
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Kronochem va monitoriza “on-line” formaldehida la coşul de emisie de la instalaţia de producere formaldehida 60000 to/an, folosind 
echipament FTIR, cu disponibilizarea rezultatelor la limita incintei. 

 
- 1.10. Stabilirea unui punct de monitorizare a imisiilor de formaldehidă la limita amplasamentului platformei industriale şi 
includerea propunerii de monitorizare corelat cu punctul 6 din prezenta adresa:  
 
Kronochem Sebeş S.R.L. va monitoriza imisiile de formaldehidă la limita amplasamentului, în conformitate cu punctul de vedere 
exprimat în Adresa GNM Alba nr. 793/GM/16.01.2012, transmisă către ARPM Sibiu (ataşată).   
Pentru conformare cu procedura folosită de APM Alba, Kronochem Sebeş S.R.L. a solicitat acestei instituţii, prin adresa nr. 
22/13.03.2012: metoda de prelevare, metoda de analiză şi mediere. 

 
- 1.11. Informaţii privind distanţa de siguranţă recomandată de 80 m din RIM şi distanţa de siguranţă recomandată de 97 m 
din raportul de securitate:  

      Diferenţa  între distanţele de siguranţă prezentate în RIM şi respectiv RS se justifică astfel: 
-- Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului se referă la noua Instalaţia de fabricare formaldehidă, scenariile luate 
în considerare referindu-se numai la aceasta instalaţie (din care a rezultat distanta de 80 m).  
-- Raportul de Securitate a fost elaborat pentru întreaga platformă Kronoşpan pentru calculul distanţelor de siguranţă luându-se 
în considerare 2 scenarii dintre care cel mai grav a rezultat scenariu de rupere a conductei de formaldehidă care alimentează 
instalaţia de fabricare răşini (din care a rezultat distanţa de 97 m). Acest scenariu nu se referă la instalaţia de fabricare a 
formaldehidei de 60.000 to/an. 
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