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Studiu de impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu 
proiectul "Execuţie celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin 
excavare agregate minerale (perimetru temporar-DURBA V-FIN
ECO 4)" în localitatea Săcele, str. Rampei, f.n., jud. Braşov, 

aparţinând de S.C. FIN- ECO S.A. 

A. 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. 

1 Quigley R, L.den Broeder, P.Furu, A. Bond, B. Cave, and R. Bos 2006 Hea/th Impact Assessment Jnternational 
Best Practice Principie. Special Publication Series no. 5 Fargo, USA; Intemational Association for Impact 
Assessment (http://www.who.int/hia/about/ guides/en/) 
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Prezentul studiu analizează execuţia şi funcţionarea "Celulei 4 a Depozitului 

ecologic zonal de deşeuri Braşov" în raport cu factorii de mediu şi riscurile pentru 

sănătate, în vederea stabilirii condiţiilor de funcţionare. 

Scopul studiului este evaluarea impactului activităţilor care se vor desfăşura în cadrul 

obiectivului „Execuţie celula 4 Depozit ecologic zonal de deşeuri Braşov" cumulat cu 

activităţile de pe celulele 1, 2 şi 3 asupra sănătăţii populaţiei rezidente la solicitarea 

beneficiarului. 

Studiul s-a realizat în baza următoarelor reglementări în vigoare: 

1. Conform Ordinului MS nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 
11, alineat (1) Distanţa minimă de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi 
Depozitele controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase trebuie să fie de 
1000m. Potrivit prevederilor art. 20 alin. 1 din Ord. MS nr. 119/2014, distanţele 

prevăzute la Art. 11 pot fi modificate doar pe baza unor studii de impact asupra 

sănătăţii. 

2. Ord. MS nr. 1524/2019 pentru aprobrea Metodologiei de organizare a studiilor de 

evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei. 

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

• Cererea de elaborare a studiului, înregistrată la CRSP Cluj cu nr. 878/17.06.2020, 
completată în data de 22.07.2020. 

• Decizia scrisă a DSP a jud. Braşov către titularul de proiect privind necesitatea efectuării 
studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat (Adresa nr. 420/ A/07 .03.2019). 

• Decizia etapei de încadrare nr. 182/16.10.2019 eliberată de APM Braşov în care se 
precizează că proiectul „Obţinerea autorizaţiei de construire celula 4 Depozit ecologic 

zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar - DURBAV-FIN

ECO 4" se supune evaluării impactului asupra mediului datorită faptului că proiectul 

intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, Anexa 2, pct. 13, lit a) coroborat cu pct.11, (b) şi pct. 

2, (a). 

• Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 
19.05.2011, precum şi la data de 19.06.2019 emisă de APM Braşov pentru instalaţia 

„Depozit Ecologic Zonal de deşeuri nepericuloase Braşov", respectiv realizarea celulei 

III a depozitului, celulă în exploatare aparţinând de S.C. FIN ECO S.R.L. 

• Certificat de Urbanism nr. 51/11.02.20219 în scopul: ,,Obţinerea autorizaţiei de 
construire celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale 

(perimetru temporar-DURBAV-FIN-ECO 4" eliberat de primăria mun. Săcele, jud. 

Braşov. 

• Extrase de carte funciară pentru informare din 28.04.2020 pentru terenurile pe care este 

amplasată Celula 4 în interiorul depozitului ecologic zonal,: Extras de Carte Funciară nr. 

100045; Extras de Carte Funciară nr. 100065; Extras de Carte Funciară nr. 100072; 
Extras de Carte Funciară nr. 100054; Extras de Carte Funciară nr. 100087 şi Extras de 

Carte Funciară nr. 10004 7. 

2 



• Act constitutiv al S.C. FIN-ECO S.A. din data de 07.02.2020. 

• Referat de expertiză hidrogeologică/Studiu Hidrogeologie privind amplasarea unor 
foraje de monitorizare a acviferului freatic din zona depozitului ecologic zonal din 
Braşov,judeţul Braşov executat de S.C. APĂTUŞ S.R.L. Braşov. 

• Studiu topografic şi Studiu Geotehnic în scopul „Obţinere autorizaţie de construire 
execuţie celula 4 depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale 
(perimetru temporar DURBAV - FIN ECO 4)" elaborat de S.C. I.G.U.T S.R.L. din 
Braşov, vizat de OCPI Braşov. 

• Memoriu/proiect tehnic ( documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire) -
pentru "Execuţie celula4 depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale 
(perimetru temporar DURBAV - FIN ECO 4)" elaborat de S.C. IGUT S.R.L. din Braşov, 
prin Dipl. Ing. Barberiu Dumitru care cuprinde: descrierea activităţilor desfăşurate în 
cadrul amplasamentului, tipuri utilaje folosite, combustibili folosiţi, trafic auto pe 
amplasament, cantităţi şi tipuri de deşeuri depozitate. 

• Raport la Studiul de Impact Mediu pentru „Execuţie Celula4 Depozit Ecologic Zonal 
Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar DURBAV - FIN ECO 4)", 
elaborator dr. ing. Cornel Florea Gabrian, 2019. 

• Studiu de dispersie a emisiilor de poluanţi în atmosferă, iunie 2020 pentru proiectul 
„Execuţie Celula 4 DEPOZIT ECOLOGIC ZONAL Braşov, Punct de lucru: Localitatea 
Săcele, str. Rampei FN, jud. Braşov aparţinând de S.C. FIN ECO S.A. elaborat de S.C. 
Eco Simplex Nova S.R.L. Bucureşti. 

• Studiu de olfactometrie dinamică pentru Depozitul Ecologic Zonal de deşeuri Braşov, 

elaborat de INCD ECOIND -Laborator Control Poluare Aer, Bucureşti. 

• Plan de încadrare în zonă amplasament depozit Ecologic Zonal Braşov realizat de S.C. 
IGUT S.R.L. din Braşov. 

• Plan de situaţie amplasament celula 4 a depozitului Ecologic Zonal Braşov realizat de 
S.C. IGUT S.R.L. din Braşov. 

• Plan de situaţie distanţe faţă de vecinătăţi cu limita zonei de protecţie (planşa PS-02) 
realizat de S.C. IGUT S.R.L. din Braşov. 

• Rapoarte anuale de Mediu pentru S.C. FIN ECO S.A anii 2016, 2017, 2018, 2019 care 
cuprind aspecte relevante de monitorizare factori de mediu, incidente de mediu şi 

reclamaţii. 

• Rapoarte de încercare emisii, ape subterane/2020 efectuate de ECOIND Bucureşti şi 

zgomot/2019 (WESSLING ROMÂNIA S.R.L.). 

C. DATE GENERALE ŞI DE AMPLASAMENT 

Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Execuţie Celula4 Depozit Ecologic Zonal 

Braşov" prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav FIN ECO ). 

Titularul investiţiei: S.C. FIN - ECO BRAŞOV S.A., cu sediul în localitatea Braşov, str. 

Vlad Ţepeş, nr. 13, etaj I, cod poştal 500092,jud. Braşov, tel: 0268-410435. 
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Amplasamentul depozitului ecologic zonal este situat pe teritoriul administrativ al 

oraşului Săcele, în extravilanul acestuia conform PUZ „Rampa ecologică zonală", aprobată 

prin HCL nr. 22/25.03.2002, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, 

respectiv în vecinătatea CET Braşov unde terenul agricol (arabil) este de calitate mai slabă. 

Depozitul este amplasat pe malul stâng al pârâului Durbav. 

Descrierea proiectului de execuţie celula 4 
Activitatea desfăşurată de către Depozitul ecologic zonal Braşov - aparţinând de 

S.C. FIN ECO S.A. este reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 112 din 

22.03.2010, revizuită la 19.05.2011 şi 19.06.2019 emisă de APM Braşov. Depozitul se 

încadrează în clasa B - depozit de deşeuri nepericuloase - conform Ordinului Ministerul 

Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor şi conform HG nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor. 

Activitatea desfăşurată în cadrul depozitului de deşeuri municipale intră sub incidenţa Legii nr. 

278/2013 privind emisiile industriale (pct. 5.4 din Anexa 1). 

Depozitul ecologic zonal asigură depozitarea finală a deşeurilor pentru un număr de 

cca. 690000 locuitori deserviţi din următoarele judeţe Braşov, Prahova, Alba, Covasna, Cluj şi 

Harghita. 

Depozitul ecologic zonal Braşov este inclus în Planul Naţional de Gestionare a 

Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor - judeţ Braşov şi a fost prevăzut să se realizeze ( conform PUZ) în 4 etape atât din 

punct de vedere tehnologic cât şi financiar, astfel: 

o etapa I cca. 6 ha, care cuprinde bazinul rampei - celula 1 în suprafaţă de 
cca. 3,55 ha, precwn şi o platformă tehnologică pentru servicii generale 

o etapa II - extinderea rampei ecologice ( etapa II. I - celula li de depozitare, etapa 
II.2 - celula III de depozitare, etapa II.3 - celula 4 de depozitare, etapa 11.4 -
celula V de depozitare şi etapa 11.5 - celula VI de depozitare) 

o etapa III - staţie de sortare deşeuri, incineratoare, instalaţii de captare, tratare, 
ardere biogaz 

o etapa IV - alte dotări auxiliare (platforme, construcţii instalaţii). 

Depozitul ecologic zonal de deşeuri menajere din Braşov a fost construit în conformitate 

cu OM 757/2004 - Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor. 

Delimitarea celulei 4 - Celula 4 este amplasată în interiorul depozitului ecologic zonal, 

conform: Extras de Carte Funciară nr. 100045; Extras de Carte Funciară nr. 100065; Extras de 

Carte Funciară nr. 100072; Extras de Carte Funciară nr. 100054, Extras de Carte Funciară nr. 

100087; Extras de Carte Funciară nr. 100047. Activitatea desfăşurată în depozit este compatibilă 

cu funcţiunile prevăzute în PUG Braşov (figura nr. 1 ). 
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Prin urmare, atât autorităţile locale din Hărman şi Săcele trebuie să ţină cont la 

amplasarea viitoarelor zone de locuit, cât şi instituţiile implicate în autorizarea acestora. În 

prezent, cele mai apropiate cartiere de locuinţe, situate conform PUG în afara zonei protejate 

(Lla; L2a; L3a) sunt amplasate la peste 1000 m distanţă faţă de corpul depozitului. 

Conform datelor furnizate de Raportul la Studiul de impact pentru „Execuţie Celula 4 

Depozit Ecologic Zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar DURBA V 

- FIN ECO 4)" depozitul ecologic zonal este delimitat şi se învecinează, după cum urmează: 

• La Nord - terasamentul înalt de 7-8 m, pe care se află linia ferată care deserveşte CET 
Braşov; dincolo de terasament, respectiv pe partea opusă amplasamentului, se află 
depoul Staţiei Braşov Triaj şi hala de reparaţii a acesteia, precum şi drumul de 
pământ DCl0; pe latura terasamentului vecină cu amplasamentul se află o estacadă 
pentru o conductă de transport apă caldă; 

• La Sud - drwnul de exploatare agricolă- DE42 - şi o linie de înaltă tensiune de 20 kV; 

• La Vest - amplasamentul se învecinează cu o proprietate privată şi S.C. CET Braşov 
S.A.; 

• La Est - limita amplasamentului este dată de o linie perpendiculară, care uneşte 
drumurile de exploatare agricolă DEI O şi DE42. Tot la Est, la distanţa de aprox. 0,5-
lkm se găseşte pârâul Durbav şi drumul de exploatare agricol DE3. 

În zona Triaj (T2 - Subzona transporturilor feroviare) există câteva clădiri locuite care 

se află practic amplasate între liniile de cale ferată. Distanţa de la corpul depozitului până la 

aceste clădiri este cuprinsă între 450m şi 800m. 

În ceea ce priveşte poziţionarea unităţii în raport cu localităţile învecinate, cele mai 
apropiate cartiere de locuinţe din municipiul Braşov (Lla; L2a; L3a) sunt amplasate la peste 
1000m faţă de corpul depozitului (Fig.); există câteva clădiri locuite, în zona Triaj (T2 - Subzona 
transporturilor feroviare). Distanţa de la corpul depozitului până la aceste clădiri este de cca. 450 

- 800m. 

··~ 

Figura nr. 1 Distanţele faţă de vecinătăţi (Extras din PUG Braşov, Sursa: Memoriu de prezentare execuţie 
celula 4) 

5 



Figura nr. 2 - Localizarea depozitului de deşeuri S.C. FIN - ECO S.A. Braşov 

Descrierea sumară a proiectului (conform datelor preluate din Studiul de evaluare a 

impactului asupra mediului şi Studiul de dispersie a emisiilor de poluanţi în atmosferă) 

SITUAT/A ACTUALĂ 

Depozitul zonal ecologic de deşeuri Braşov este inclus în Planul Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor - judeţul Braşov şi a fost prevăzută a fi realizată ( conform PUZ) în 4 etape: 

► etapa I - Celula 1 cu o suprafaţă de cca. 3,55 ha şi o platformă tehnologică pentru 
servicii generale (total cca. 6 ha); 

► etapa II - extinderea rampei ecologice ( etapa II. I - Celula 2 de depozitare, etapa 11.2 -
Celula 3, etapa 11.3 - Celula 4, etapa 11.4 - Celula 5 şi etapa 11.5 - Celula 6); 

► etapa III - staţie de sortare deşeuri, incineratoare, instalaţii de captare, tratare, ardere 
biogaz; 

► etapa IV - alte dotări auxiliare ( platforme, construcţii, instalaţii). 

Programul de funcţionare al depozitului: 12ore/zi, 5 zile /săptămână (Luni-sâmbătă), 9ore/zi 
Duminica. 
Caracteristici preconizate la finalizarea etapelor : 

• Capacitate totală de depozitare: 11.230.000 m3
; 

• Înălţime totală: 38m, din care în debleu 15m, în rambleu 23m; 

• Durata de funcţionare minimă a întregului depozit: 25 ani; 

• Încadrarea depozitului conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor: clasa b 
- depozit pentru deşeuri nepericuloase; 

• Localităţi deservite: Depozitul Ecologic Zonal asigură depozitarea ecologică finală a 
deşeurilor pentru un număr de cca. 690.000 locuitori din judeţele Braşov, Prahova, Alba, 

Covasna, Cluj şi Harghita. 
Până în prezent a fost parcursă şi finalizată etapa I şi se află în derulare etapa II, situaţia 

celulelor de depozitare deşeuri este următoarea: 
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- Celula 1, realizată în etapa I, cu suprafaţa bazinului rampei de cca. 3,55ha. Activitatea 
de depozitare a fost încheiată în perioada 2010-2011 (1.059.585 tone deşeuri depozitate); 
începând cu anul 2019 se derulează pe amplasament lucrările aferente procedurii de 
captare/colectare a biogazului din depozit şi lucrări specifice închiderii celulei. 

- Celula 2, realizată în etapa II/1, cu suprafaţă a bazinului rampei de cca 2,42ha; 
activitatea de depozitare s-a derulat în perioada 201 O - 2016. Capacitatea depozitată este de cca. 
990.503 tone; începând cu anul 2019 se derulează pe amplasament lucrările aferente procedurii 
de captare/colectare a biogazului din depozit şi lucrări specifice închiderii celulei. 

- Celula 3, realizată conform etapei II.2, cu suprafaţa bazinului rampei 2,25ha, se află în 
exploatare cu o capacitate estimată pentru depozitare de cca. 955.245mc, respectiv cca. 764.196t 
calculată la o densitate medie a deşeurilor compactate de 0,8 t/mc. Umplerea celulelor se 
realizează până la un grad de compactare de cca. 90%. În prezent, celulele 1 şi 2 sunt închise şi 
în curs de racordare la sistemul de captare/colectare a biogazului din depozit. 

Următoarele celule se vor executa succesiv, în acelaşi mod, după umplerea în proporţie 
de 75% a celulei aflate în exploatare. 

Celula 4, etapa II.3 - sunt obţinute avizele necesare începerii lucrărilor de construcţie; 
În prezent este sistată depunerea deşeurilor în celula 1 şi celula ll. Cota finală maximă de 

depozitare cca. 22-23 m deasupra terenului. Depozitarea deşeurilor se realizează în celula III 
( din etapa a II.2-a). 

A vând în vedere producţia estimată de biogaz s-au realizat foraje în corpul celor două 
celule (I şi II), cu scopul de a realiza puturi de colectare a biogazului rezultat. Astfel au fost 
realizate pe celula 1, 36 foraje, iar pe celula 2 s-au realizat un număr de 15 foraje. Forajele 
executate s-au realizat cu diametrul de 80cm şi adâncimi variabile, cuprinse între 1 O şi 45m în 
funcţie de amplasarea acestora. Baza forajelor s-a realizat la cca. 5m deasupra stratului de drenaj 
levigat amplasat în celula 1 şi 2 Forajele au fost umplute cu pietriş de râu spălat, sort 16- 32 mm, 
cu rol de filtru având în interior conducta de drenaj perforată din PEHD Dn 200mm. Pe celula 3 
aflată în exploatare s-au realizat un număr de 9 foraje - biofiltre. 

Pe lângă celulele de depozitare, depozitul ecologic zonal Braşov dispune de o platformă 

tehnologică pentru servicii generale, care cuprinde: 
- Pavilionul tehnico-administrativ, compus din: birou, dispecerat şi cameră de comandă, 

vestiar şi grup sanitar pentru personalul angajat, cabina poartă şi biroul pentru personalul 
care controlează intrările în rampă 

- Cântar pod basculă de 60 t pentru cântărirea deşeurilor la intrare în rampă - 2 buc. 
- Rampă de spălare şi dezinfecţie pentru utilaje -1 linie pentru autovehiculele care părăsesc 

incinta depozitului, prevăzută cu instalaţiile de preepurare a apelor de spălare aferente 
( separator de nămol şi separator de uleiuri şi produse petroliere) 

- Hală utilaje operative cu spaţii de garare - amplasată lângă rampa de spălare 
Staţia de sortare deşeuri municipale (inclusiv echipamente, utilaje, dotări, anexe ŞI 

utilităţi: bazin vidanjabil, bazin stocare levigat, separator de hidrocarburi, bazin de 
stocare ape pluviale, etc.) 

- Gospodăria de apă (foraj, hidrofor, gospodăria de apă de incendiu : rezervoare apă, 
instalaţii de pompare). 

- Reţelele tehnico - edilitare din incintă (reţele apă-canal, electricitate, etc.). 

- Rezervor GPL şi staţie carburanţi cu capacitatea de 50001. 
- Staţia de pompare levigat SPLl, SPL2 şi SPL3 aferentă fiecărei celule de depozitare. 
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Staţia de preepurare levigat (bazine de colectare şi omogemzare levigat), Staţia de 
epurare levigat cu tehnologie- osmoză inversă cu capacitate de 48mc/zi, inclusiv 
sistemul de deversare în emisar 

- Platformele din incintă, a drumului perimetral rampei, deasemeni drumuri de acces în 
bazinul depozitului şi pe acoperişul acestuia 

- Foraje de monitorizare a calităţii apei subterane, 5 buc. astfel: 2 buc. realizate odată cu 
execuţia celulei I (amonte şi aval) şi 3 buc. realizate odată cu execuţia celulei III (amonte 
şi aval) 

- Împrejmuirea incintei cu poarta de intrare 
- Spaţii verzi şi perdea de protecţie 
- Utilităţi necesare obiectivului: branşament la reţeaua de alimentare cu energie electrică, 

drumuri exterioare de acces la rampa ecologică. 
SITUAŢIA PROIECTATĂ 

A) FAZA DE EXECUŢIE 

Principalele lucrări necesare realizării bazinului rampei celulei 4, constau în: 

I. TERASAMENTE 

Excavarea până la adâncimea de cca. 21m sub nivelul actual, prin eliminarea primului 

strat de covor vegetal şi a terenului argilos - bolovănos. Săpătura se va realiza pe loturi de 

dimensiuni adecvate, prin realizarea a 2 terase, cu înălţimea de cca 1 Om partea superioară şi 

cca. 11 m partea inferioară şi lăţimea hermei dintre ele de 4m. Prin aceasta, se va evita surparea 

terenului, atât în timpul perioadei de gestionare, cât şi în timpul construcţiei rampei. Atât taluzul 

superior cât şi taluzul inferior au panta de 1: 1,5 care reprezintă panta maximă de montaj a 

sistemului de impermeabilizare. 

Accesul la baza excavaţiei se va realiza printr-un drum de acces cu lăţime de 6,00m 

realizat în săpătură şi care are o pantă medie de cca.11 %. 

Berma realizată între cele două terase va avea lăţimea de 4m pe partea estică, nordică şi 

sudică, iar pe partea vestică (respectiv partea dinspre celula 3) aceasta a fost realizată cu 

lăţimea cuprinsă între 6m şi 12m, pentru a facilita accesul în celula 3 a utilajelor de exploatare. 

Este de menţionat aici faptul că herma constituie şi zona de încastrare a straturilor sintetice de 

impermeabilizare. 

În urma realizării excavaţiei va rezulta o incintă de depozitare de formă trapezoidală 

în plan orizontal, care are o adâncime totală medie de cca. 21m faţă de cota terenului, o 

suprafaţă totală la partea superioara de cca. 3,52ha, cu o lungime medie la partea superioară de 

368m şi o lăţime medie la partea superioară de 89,lSm. La partea inferioară va rezulta o 

suprafaţă trapezoidală în plan orizontal de cca 0,78ha cu o lungime medie de 301,70m şi o 

lăţime medie de 27,00m, având o pantă longitudinală de I% pe direcţia sud - nord şi pantă 

transversală de 3% pe direcţia est-vest. 
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Transportul şi depozitarea materialului excavat în partea estică a amplasamentului pe 

terenul propietate privată amplasat între celula 4 şi pârâul Durbav, cu recuperarea 

agregatelor minerale în vederea valorificării acestora. 

Tasarea cu utilaje mecanice şi pregătirea bazei terenului pentru mărirea caracteristicilor 

de consistenţă a terenului pentru pregătirea bazinului, în vederea acoperirii cu argilă şi 

geomembrană impermeabilă. Compactarea se va realiza pe fundul celulei cu compactorul „ 

picior de oaie". 

Formarea bazei cu o grosime de min. 40cm şi cu o înclinaţie transversală de min. 3% şi 

longitudinală de min 1 % dintr-un pat de argilă compactată ( cu coeficient de permeabilitate K = 

10·7 emis) care va constitui, odată tasată, stratul de bază care urmează a fi 

impermeabilizat prin: montarea unui geocompozit bentonitic tip AS50 de 5mm grosime şi a 

unei geomembrane netede din polietilenă HDPE, cu o grosime de cca. 2,0 mm. 

Geomembrana netedă pe ambele părţi, va fi protejată cu un geotextil de protecţie 

(neţesut) de 1200g/m2
, peste care se va aşeza un strat de pietriş drenant, în grosime de min. 

50cm. 

Pentru evitarea sraşierii sau alunecării geocompozitul bentonitic, geomembrana lisa 

şi geotextilul de protecţie a geomembranei se vor ancora atât la partea superioară a celulei 4, cât 

şi la nivelul intermediar (în dreptul hermei) precum şi în baza depozitului. Taluzurile săpăturii 

se vor impermeabiliza prin montarea aceloraşi materiale de impermeabilizare ca cele utilizate 

pentru baza bazinului. 

Caracteristici extindere depozit ecologic zonal - celula 4 rezultate în urma lucrărilor de 
terasamente 

Lungime bazin rampă (partea inferioară): 301,70 m 

Lăţime medie bazin rampă (partea inferioară): 27 m 

Lungime superioară partea N-E : 368 m 

Lungime superioară partea S-V: 368 m 

Lăţime medie totală celula 4 (partea superioară): 89, 15 m 

Adâncime medie faţă de cota teren natural: 21 m 

Volum săpătură totală bazin rampă (în debleu): cca. 431.000 mc 

Suprafaţa totală construită la partea superioară a celulei 4: 32.520 mp (3,52 ha) 

Perimetrul la partea superioară: cca. 915 m 

Suprafaţa totală construită la partea inferioară a celulei 4: 7 .800 mp O, 78 ha) 

Suprafaţă de depozitare la sol a celulei 4: 24.000 mp (2,4 ha) 

Înălţimea maximă de depozitare în rambleu: 23 m 
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Capacitate de depozitare deşeuri celula 4 (debleu+ rambleu): cca. 950.000, respectiv cca. 760.000 t calculată la o 
densitate medie a deşeurilor compactate de 0,8 t/mc 

II. SISTEMUL DE DRENARE, COLECTARE ŞI EVACUARE LEVIGAT 

Fluxul tehnologic de drenare/colectare levigat 

Levigatul curge gravitaţional ca urmare a pantelor din diferite puncte ale fundului 

bazinului celulei III şi ajunge la conductele de colectare. Fundul celulei4 este proiectat astfel încât 

să prezinte pante transversale de cel puţin 3% pe reţeaua de conducte de drenaj şi pante 

longitudinale de aproximativ 1 %. Fiecare conductă de colectare, din nou ca urmare a utilizării 

gravitaţiei, dirijează levigatul colectat la puţul de colectare de levigat aferent. Colectarea 

levigatului va fi facilitată de conductele care vor fi dispuse cu o înclinaţie potrivită pentru a 

obţine fluxul efectiv de levigat la cel mai scăzut nivel al bazinului; aceste conducte vor fi 

instalate în stratul de drenaj, într-o zonă specială a bazinului de depozitare. 

Conductele de colectare sunt realizate din PEID, perforate, cu 2/3 din diametrul lor şi au 

DN=250mm pentru colectorul principal şi DN=ll0rnm pentru colectoarele secundare. 

Conductele sunt instalate în zona cu pietriş, pe un strat de nisip de 5cm. Pentru instalarea 

conductelor de colectare a levigatului se va construi o formaţiune specială. Zona de influenţă a 

drenului este de 30 - 50m. Din puţul colector, prin intermediul unei electropompe 

submersibile, levigatul este transportat printr-o conductă de refulare din PEHD cu Dn - 11 O 

mm, Pn 6 spre bazinul de aerare al staţiei de preepurare existente. 

Sistemul de drenare, colectare şi evacuare levigat va consta din: 

- stratul drenant din pietriş amplasat peste straturile care alcătuiesc 

impermeabilizarea bazinului. Astfel se va realiza un strat de pietriş de 30cm grosime şi un 

strat constituit din anvelope uzate, ancorate una de alta şi acoperite cu pietriş, care au rolul 

de a mări protecţia geomembranei faţă de şocurile mecanice generate la descărcarea 

deşeurilor; grosimea acestuia cca. 20cm. Grosimea totală a stratului de pietriş rezultat 

va fi de min. 50cm. Peste acest ultim strat practic poate începe depunerea deşeurilor. 

- sistemul de conducte de drenaj amplasate pe un strat de nisip de 5cm grosime. 

- staţia de pompare levigat SPL4 alcătuită din: puţ colector levigat (bazin de aspiraţie) 

realizat din tuburi PEHD, De = 1,20 m, realizat din tronsoane de 1,3 sau 6m lungime, 

îmbinate cu mufe de cuplare etanşare fixată pe unul din capetele fiecărui tub. Înălţarea 

puţului se va face etapizat odată cu depunerea deşeurilor. În prima fază, în vederea 

uşurării exploatării, se vor monta 2 tronsoane, unul de 3m şi unul de Im, urmând ca în 

fazele ulterioare, odată cu înălţarea nivelului de deşeuri depozitate în celula 4 să se 

realizeze înălţarea puţului cu încă un tronson de conductă de 3 m. În acest sens, 
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armăturile ( clapeta de sens, robinetul clapă fluture) se vor montata în exteriorul puţului, 

într-un cămin de vane CV2 nou proiectat şi amplasat în punctul de racordare cu 

conducta de refulare existentă de la putul SPL3 amplasat în celula 3. Înălţimea finală a 

puţului colector SPL4 va fi de 32m. Puţul colector este ancorat la bază într-un 

bloc din beton armat în care este i ncastrată electropompa submersibilă cu rolul de 

a pompa levigatul colectat de sistemul de drenaj descris anterior, în bazinul de aerare 

a staţiei de preepurare existente. 

- După preepurare, aceste ape sunt epurate în staţia de epurare cu osmoză inversă 

existentă (realizată în etapa 11.1 ). În urma epurării levigatului, apele epurate sunt 

evacuate gravitaţional în pârâul Durbav, în conformitate cu prevederile autorizaţiei 

de gospodărire a apelor nr. 3 din 08.01.2019 - valabilă până la 30.01.2021. 

III. CAPTAREA BIOGAZULUI REZULTAT 

Captarea propriu-zisă din rampă se face pnn (puţuri de captare) coşuri de gaze 

special amenajate. Practica şi calculele au arătat că densitatea acestor coşuri pentru captarea 

gazelor trebuie să fie la distanţe de cca 50m, începând din baza rampei şi fundate în patul rampei 

+ pe teren natural. Au rezultat un număr de 6 bucăţi coşuri de captare biogaz. Coşurile de captare 

gaze vor fi executate din containere de plasă de oţel beton galvanizată/ coşuri cu dimensiuni de 

cp 0,6 m, cu baza tronconică cu cp 1,2 ml cp 0,8 m, care se vor umple cu piatră spartă. 

Suprapunerea containerelor şi ridicarea coşurilor se va face treptat şi în paralel cu ridicarea 

cotei deşeurilor, dar imediat înaintea acestora. În interiorul stratului filtrant se va amplasa o 

conductă perforată din PEHD cu Dn=250mm. Baza coşului va fi amplasată pe o fundaţie din 

beton armat, amplasată deasupra sistemului de drenaj. 

IV. ŞANŢ PERIMETRAL PRELUARE APE METEORICE 

Pe perimetrul celulei 4 la partea superioară a acesteia, se va amenaja un şanţ de colectare 

a apelor din precipitaţii ce pot pătrunde în interiorul celulei. Şanţul se va amenaja din 

săpătură în această fază, urmând ca o dată cu realizarea lucrărilor de închidere a celulei I ş i 

II acesta să fie realizat betonat. Şanţul de scurgere al apelor pluviale se va racorda la şanţurile 

perimetrale existente realizate în etapele anterioare. Apa din acest canal este necontaminată şi se 

evacuează în pârâul Durbav. 

V. DRUMURI ŞI PLATFORME ÎN INCINTĂ 

În vederea exploatării în bune condiţii a celulei 4 se vor realiza drumuri perimetrale 

de exploatare din macadam, racordate la drumurile existente, precum şi drumul de acces în 

celula 4. 
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Drumurile perimetrale de exploatare au o lungime totală de 500m şi o lăţime medie de 

5,5m fiind realizate din balast. Este de menţionat că aceste drumuri de exploatare sunt drumuri 

temporare, traseul acestora putând fi modificat în funcţie de lucrările din timpul exploatării. 

Drumul de acces în celula 4 va fi un drum din balast, ce se va realiza în săpătură ş1 

are lungimea L = 222 m cu lăţime de 6,00m şi o pantă medie de cca 12%. 

VI. REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ 

În vederea alimentării cu energie electrică a electropompei submersibile amplasată în 

puţul colector levigat SPL4, se va realiza extinderea reţelei electrice existente până la tabloul 

electric al instalaţiei de pompare ce va fi amplasată lângă panoul de automatizare al pompelor 

la cca 9m de marginea superioară nordică a celulei 4. 

VII. INSTALAŢIA DE ARDERE LA TEMPERATURI ÎNALTE 

Descrierea sistemului de captare, transport şi ardere controlată a gazului de depozit, 

instalat la Depozitul de deşeuri zonal Braşov. 

Conform proiectului de închidere al celulelor 1 şi 2 din cadrul depozitului de deşeuri 

zonal Braşov, sistemul de colectare şi transport al gazului de depozit este alcătuit din 

următoarele componente: 36 de puţuri de captare D=200mm (celula 1) şi 15 puţuri de captare 

D=250mm ( celula 2). La capătul terminal, puţurile se închid cu un cap de puţ dotat cu o vană cu 

rezistenţă la acţiunea gazului de depozit şi port de măsurare a parametrilor gazului de depozit. 

De la cele 51 de puţuri pornesc către substaţii 51 de trasee de conducte instalate sub adâncimea 

de îngheţ astfel încât să asigure o pantă descendentă de la puţuri către substaţiile de gaz. Au fost 

instalate un număr de 6 substaţii colectoare de gaz de depozit cu 7 până la 1 O intrări fiecare. Pe 

traseele principale, în vecinătatea fiecărei substaţii, după subtraversarea drumului perimetral, a 

fost montat câte un separator de condens. Înainte de instalaţia de ardere au fost montate două 

separatoare de condens cu rolul de a prelua condens din reţeaua de conducte înainte ca gazul de 

depozit să intre în instalaţia de ardere controlată. Instalaţia de ardere controlată a gazului de 

depozit este de tip containerizat. Containerul ISO standard de 6m lungime este împărţit în 

două încăperi distincte: camera unităţii suflantei şi camera de control a instalaţiei. Traseul 

principal de transport al gazului de depozit este conectat la camera de combustie, realizată din 

oţel galvanizat cu protecţie din fibră ceramică, ce are o rezistenţă de până la 1265 grade Celsius. 

Instalaţia funcţionează la un debit de gaz de depozit între 350 şi 1750 m
3
/h,, la temperaturi 

înalte, de 1100 grade Celsius, iar timpul de retenţie este mai mare de 0,3 sec, ceea ce 

conferă conformitatea referitoare la limitele maxime ale emisiilor în mediul înconjurător. 

Instalaţia de extracţie şi ardere gaz de depozit se află în probe tehnologice în data de 18. 06. 

2020. 
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Utilităţi: 

Alimentarea cu apă 
În zona de amplasament a investiţei nu există reţele edilitare de apă sau canalizare, 

alimentarea cu apă se realizează în sistem propriu dintr-un foraj propriu amplasat în incinta 
rampei ecologice, echipat cu o pompă submersibilă. Apa este utilizată în scop potabil, igienico
sanitar, tehnologic şi pentru rezerva de incendiu. 

Canalizarea apelor uzate - prin canalizare menajeră şi bazin vidanjabil ce aparţine 
operatorului depozitului. 

Instalaţii termice 

Nu au fost prevăzute instalaţii termice care să funcţioneze pe amplasament. 
Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţelele electrice de medie tensiune ce 
aparţin Societăţii Electrica. Operatorul depozitului dispune de reţele de joasă tensiune. 

Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul. 

Accesul în zonă se face din DJ 103A (Braşov -Zizin) prin intermediul DE 42 la cca. 
500m după podul peste pârâul Timiş în sensul de mers către Zizin. 

D. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA POTENŢIALILOR FACTORI DE RISC 
PENTRU SĂNĂTATEA POPULAŢIEI DIN MEDIU ŞI FACTORI DE DISCONFORT 
PENTRU POPULAŢIE 

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 ale instalaţiilor, care pot avea consecinţe grave asupra mediului, sănătăţii 
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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 unnătorii 
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; 

• 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. 
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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. 

D.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ/PROPUSĂ, POSIBILUL RISC ASUPRA SĂNĂTĂŢII 

POPULAŢIEI (APĂ, AER, ZGOMOT, RADIAŢII, SOL) 

Date preluate din Studiul de dispersie a emisiilor de poluanţi în atmosferă pentru 
„Proiectul- execuţie Celula 4 DEPOZIT ECOLOGIC ZONAL Braşov" aparţinând de S.C. FIN 
ECO S.A. realizat de S.C. Eco Simplex Nova S.R.L. Bucureşti. 

EMISII REZULTATE DIN DEPOZITAREA DEŞEURILOR ŞI DIN GAZUL DE 
DEPOZIT 

► CELULA3 

Emisii rezultate din manipularea deşeurilor - celula 3 aflată în faza de exploatare ( din 

2019) 

Tabelul nr. 1 Emisii rezultate din manipularea deşeurilor - celula 3 

Sursa Poluant 
Factor de UM Suprafaţa 

Cantitate (g) Emisia gimp s 
emisie afectată (ha) 

Manipulare NMVOC 1,56 kg/t 2,25 549371,16 7,74242E-07 

deşeuri PM10 0,219 g/t 2,25 77123,259 l ,08692E-07 

352161 t/an PM2,s 0,033 g/t 2,25 11621,313 l,63782E-08 

(2019) TSP 0,463 g/t 2,25 163050,543 2,29791E-07 

PM10 0,0812 kg/mp/an 2,25 1827 5,79338E-05 
Manipulare 

PM2,s 0,00812 kg/mp/an 2,25 182,70 5,79338E-06 
material inert 

TSP 0,162 kg/mp/an 2,25 3645 0,000115582 

Imprăştiere 
TSP 850 kg/ha/an 2,25 1912,5 

eoliană 

T b I I a eu nr. 2E . . d d m1s1e gaz e 1 1 3 epoz1t - ce u a 

Compoziţie gaz 
Factor 

UM Cantitate UM 
emisie 

Metan-54% 2,5 mJ I tonă de ş eu/an 880402,5 Nm' /an 
Gazde C02 -35% 1,5 mJ / tonăde ş eu/an 528241,5 Nm' /an 
depozit celula 

N2 .8% 0,95 mJ / tonă deşeu/an 334552,95 Nmj/an 
1II 

H2S -1% 0,01 mJ / tonă de ş eu/an 3521,61 NmJ/an 
(2019) 

Alte gaze2% 0,04 mj / tonă de ş eu/an 14086,44 Nm' /an 

T b I I a eu nr. 3E . .. ·1. I 1 3 m1s11 utt a1e nerutiere - ce u a 

Nr. Din care cu 
Poluant Q (g/h) 

Tip utilaj 
total funcţie simultană Pulberi S02 co cov N02 Aldehide 

Excavator 6 3 54 109,5 855 120 380 9,6 
Buldozer 3 2 40 82 600 80 800 4,8 

Compactor 1 1 16 36 220 32 490 2,2 
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Compactor taluze 1 1 16 35 225 34 500 2 3,3 
Incărcător frontal 2 2 24 48 390 60 930 4,2 4,92 

Autodumper 2 2 19 56 360 64 815 5,6 3,7 
Autobasculantă 1 1 14 28 185 32 410 2,8 1,9 
TOTAL SURSA 

18 12 2 223 442,5 * 472 4900 34,8 37,6 
ECHIV. 

► CELULA4 

ESTIMARE EMISII REZULTATE DIN MANIPULAREA DEŞEURILOR -
CELULA 4 PENTRU FAZA DE EXPLOATARE (2022) CU FACTORI EMEP/EEA 
T b I I 4 E . .. lt t d" . 1 d ·1 Iul 4 a eu nr. nusu rezu a e m marupu area eşeun or-ce a 

Factor UM 
Suprafaţa 

Sursa Poluant de Cantitate (g) Emisia gimp s 
emisie 

afectată (ha) 

Manipulare NMVOC 1,56 kg/t 2,4 327600 4,32839E-07 

deşeuri PM,o 0,219 g/t 2,4 45990 6,07639E-08 

210000 t/an PM2,5 0,033 g/t 2,4 6930 9,1562E-09 

(2022) TSP 0,463 g/t 2,4 97230 l,28464E-07 

PM10 0,0812 kg/mp/an 2,4 1948,8 6,1796E-05 
Manipulare 

PM2,5 0,00812 kg/mp/an 2,4 194,88 6,1796E-06 
material inert 

TSP 0,162 kg/mp/an 2,4 3888 0,000123288 

Împrăştiere 
TSP 850 kg/ha/an 2,4 2040 

eoliană 

T b I I a eu nr. SE .. m1s1e gaz d d e epoz1 1 1 4 - ce u a 

Compoziţiegaz 
Factor 

UM Cantitate UM 
emisie 

Metan-54 % 2,5 m3 I tonă deşeu/an 880402,5 NmJ/an 
Gazde CO2-35% 1,5 m3 

/ tonă deşeu/an 528241,5 NmJ/an 
depozit 

N2 .8% 0,95 mj I tonă deşeu/an 334552,95 Nm'/an 
celula 4 

H2S -1% 0,01 m' I tonaă deşeu/an 3521,61 Nm"/an (2022) 
Alte gaze 2% 0,04 mJ / tonă deşeu/an 14086,44 Nm•/an 

T b I I a eu nr. 6 E . .. ·1 . m1s11 utl a1e nerutiere 

Nr. 
Din care cu Poluant O h!/h) 

Tip utilaj funcţie Acizi 
total 

simultană 
Pulberi S02 co cov N02 Aldehide 

oreanici 
Excavator 6 3 54 109,5 855 120 380 9,6 10,2 
Buldozer 3 2 40 82 600 80 800 4,8 6,4 
Compactor 1 1 16 36 220 32 490 2,2 3 

Compactor taluze 1 1 16 35 225 34 500 2 3,3 

încărcător frontal 2 2 24 48 390 60 930 4,2 4,92 

Autodumper 2 2 19 56 360 64 815 5,6 3,7 
Autobasculantă 1 1 14 28 185 32 410 2,8 1,9 

Conform informaţiilor puse la dispoziţie de către S.C. FIN ECO S.A. şi preluate în 
Studiul de dispersie a poluanţilor, datele privind instalaţia de ardere a gazului de depozit sunt 
prezentate mai jos: 

INSTALAŢIA HTN - INSTALAŢIE DE ARDERE LA TEMPERATURI ÎNALTE 
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Consum: ................................................................................. 350 - 1750 m3/h 
Temperatura de ardere: ...................................................................... 1100 °C 
Capacitatea maximă de ardere: ........................................................ 1750 m3 /h 

Calculul emisiilor de poluanţi s-a făcut luând în considerare următoarele date: 
- EMEP/EEA 2019 - factori de emisie şi formule de calcul pentru instalaţia de ardere 

la temperaturi înalte pentru indicatorii solicitaţi. 
- numărul total de ore funcţionare - conform Autorizaţiei de Mediu şi a declaraţiilor 

beneficiarului S.C.FIN ECO S.A. 

D.2. EVALUAREA DE RISC ASUPRA SĂNĂTĂŢII: IDENTIFICAREA 
PERICOLELOR, EVALUAREA EXPUNERII, EVALUAREA RELAŢIEI DOZĂ

RĂSPUNS, CARACTERIZAREA RISCULUI 

Modelarea dispersiei atmosferice a fost realizată pentru a prognoza concentraţiile de 
poluanţi, rezultaţi din activităţile desfăşurate pe teritoriul FIN ECO şi pentru estimarea 
impactului generat asupra receptorilor (populaţie, vegetaţie, mediu). 

De asemenea pe lângă sursele de poluanţi existente pe amplasamentul depozitului de 
deşeuri FIN ECO, au fost identificate şi principalele activităţi des:f'aşurate în zona învecinată cu 
aceasta. 

în vederea realizării modelării matematice, au fost identificate şi inventariate sursele de 
poluare atmosferică existente pe amplasamentul judeţul Braşov. 

Au fost analizate concentraţiile maxime şi a fost determinată mărimea arealelor de 
dispersie. 

Pe baza cuantificării, corelării şi analizării datelor au fost stabiliţi receptorii şi prognozate 
efectele potenţiale implicate în urma proceselor generate pentru determinarea: 

- influenţei surselor fixe, mobile şi de suprafaţă din cadrul depozitului; 
- importul din alte zone, adiacente depozitului 

► Surse de emisii difuze pe amplasament 

- zona activă de depozitare a deşeurilor şi din puţurile de extracţie şi de captare a gazului de 
depozit de pe celula 3; 

- zona de depozitare şi din puţurile de extracţie şi de captare a gazului de depozit de pe celulele 1 
şi 2 aflate în procedură de închidere; 

- staţia de sortare; 
- bazin colector ape uzate 
- staţia de epurare a levigatului din depozit; 
► Activităţi identificate în vecinătatea depozitului 

Tabelul nr. 7 Activităţi învecinate cu depozitul de deşeuri 
Nr.c Denumire Adresa I Activitate desfăşurată 
rt. 

l TRIAJ HARMA..'I\J' Triaj CFR 

2 HOLCIM Str. Timişul sec Producator ciment 

3 ATELIER ARTFLORA Str. Timişul sec Organizator evenimente 

4 SC AVETEX COMPANY SRL Str. Timişul sec Magazin textile 

s ADĂPOST CANIN VICTORY Fundătura Harmanului Adăpost canin 
TRIAJ 
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6 SCDUILAIMP Fundătura Hannanului nr.10 Magazin de piese auto second-hand 

7 SIRCUC Fundatura Hannanului nr.16 Furnizor echipamente industriale 

8 SIGMA & STEI CONSULT SRL Str. Timiş Triaj 50 Consultanţă resurse umane 

9 LUX DECOR Str. Timiş triaj nr.6 magazin 

10 SAMEDA Y COURIER Str. Timiş triaj nr.6 Servicii curierat 

11 LOTEXCO IMPEX Str. Timiş triaj nr.6 Magazin jaluzele 

12 ALSAFIXSRL Str. Timiş triaj nr. 6 -2 Furnizor echipamente de construcţii 

13 TRANSMEC RO SRL Str. Timiş triaj nr.50 Servicii de expediţii 

14 RESTAURANT TURNUL Restaurant 

15 S KARP OUTLET Magazin îmbrăcăminte 
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Figura nr. 4 Plan de situaţie - vecinătăţi 
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ESTIMAREA EMISIILOR DIFUZE 

Estimarea emisiilor difuze (gaz de depozit) pentru celulele 1, 2 aflate în procedura de 

închidere; celula 3 aflată în exploatare şi celula 4 - proiect de execuţie s-a făcut folosind 

modelul LandGem versiunea 3.02 ţinând cont de următoarele: 

Celula 1 - an deschidere 2004, an închidere 2020, capacitate de stocare epuizată în 

anul 2010, cantitatea de deşeuri depozitată 1 059 585 tone. 

Celula 2 - an deschidere 2010 (septembrie), an închidere 2020 - capacitate stocare 

epuizată în anul 2017, cantitatea de deşeuri depozitată pe celula 2 este de 1010494 tone. 

Celula 3 - aflată în exploatare din anul 2017 - până în prezent. Cantitatea de deşeuri 

estimată până la sfârşitul anului 2020 de 210000 t (medie lunară de depunere 17757 

tone/lună), estimare epuizare capacitate depozitare iulie 2021. 

Celula 4 - proiect de execuţie, an începere depozitare deşeuri 2021 iulie, cantitate 

anuală estimată de deşeuri depozitată 210000 t (începând cu anul 2022). 

CUMULAT CELULA 1+2+3+4- la distanţe care depăşesc zona de protecţie sanitară 

(1000m) -anul prognozat 2022 

T b I I 8 N" 1 1 a· d 1 . d . a· a eu nr. 1ve concentraţn rezu tate m mo e are pe t1pun e m 1caton 

Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zonă Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere 
µg/mc µg/mc 

3300 m loc. SAl\1PETRU 0,02-0,03 

3800 m loc. HARMAN 0,02-0,03 

2000 m cartier Ceferiştilor, loc. 
Braşov 

2500 m cartier Florilor, loc. 
0,03-0,05 

Braşov 0,02 - 0,1 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 0,02-0,5 0,3 mg/mc -

2100 m cartier Liziera, loc. 0,02-0,03 
30min 

NH3 -1 h 0,80042 
Braşov 

0,02-0,5 
1700 m zona industrială Zizin, 300 µg/mc 
loc. Braşov 

4700 m loc. SĂCELE 0,02 

1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 0,02-0,5 

loc. T ÂRLUNGENI 

6500 m loc. TÂRLURGENI 0,02 - 0,05 

3300 m loc. SâNPETRU -
3800 m loc. HARMAN - 0,1 mg/mc 

NH3 -24h o., 4019 
2000 m cartier Ceferiştilor, loc. 0,03 l00µg/mc 
Braşov 

0,03 - 0,010 
2500 m cartier Florilor, loc. 
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Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zonă Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere µg/mc µg/mc 

Braşov 0,03-0,010 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 0,003 

2100 m cartier Liziera, loc. 0,03-0,100 
Braşov 

1700 m zona industrială Zizin, 
loc. Braşov 

4700 m loc. SăCELE -

1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 0,03-0,080 

loc. T ÂRLUNGENI 

6500 m loc. TARLURGENI 0,03 

3300 m loc. SÂNPETRU 0,8-1,0 

3800 m loc. HARMAN 0,8- 1,0 

2000 m cartier Ceferiştilor, loc. 
Braşov 

2500 m cartier Florilor, Ioc. 
1,0 

Braşov 0,8-3,0 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 0,8- 10,0 
0,015 mg/mc -

H2S - lh 35,16819 
2100 m cartier Liziera, loc. 0,8-1.0 30min 
Braşov 0,8-30,0 15µg/mc 
1700 m zona industrială Zizin, 
loc. Braşov 

4700 m loc. SĂCELE 0,8 -1,0 

1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 0,8-10,0 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 0,8-1,0 

3300 m loc. SANPETRU -
3800 m loc. HARMAN 0,10 

2000 m cartier Ceferiştilor, loc. 
Braşov 

2500 m cartier Florilor, loc. 
0,10 

Braşov 0,10-0,50 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 0,10-3,0 0,008 mg/mc 
H2S-24h 5,28447 2100 m cartier Liziera, loc. 0,10 8 µg/mc 

Braşov 0,10-3,0 
1700 m zona industrială Zizin, 
loc. Braşov 

4700 m loc. SĂCELE -
1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 0,10- 3,0 

loc. TARLUNGENI 
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Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zonă Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere 
µg/mc µg/mc 

6500 m loc. T ARLURGENI o, I0-0,30 

3300 m loc. SÂNPETRU 0,09-0,IO 

3800 m loc. HARMAN 0,09-0,IO 

2000 m cartier Ceferiştilor, loc. 
Braşov 0,10 
2500 m cartier Florilor, loc. 0,09-0,30 
Braşov 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 
0,09-1,00 

METYL-
mercaptanptanAN 3,44566 2100 m cartier Liziera, Ioc. Braşov 

0,09-0,10 

COV- lh 1700 m zona industrială Zizin, loc. 
0,09-3,00 

Braşov 

4700 m loc. SĂCELE 0,09-0,10 

1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 0,09 -1,00 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 0,09-0,10 

3300 m loc. SÂNPETRU -
3800 m loc. HARMAN 0,010 

2000 m cartier Ceferistilor, loc. 
Braşov O,OIO 
2500 m cartier Florilor, loc. 0,010-0,050 
Braşov 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 
0,0IO- 0,300 0,00001 

METYL-
MERCAPTAN 0,51777 2 IO0 m cartier Liziera, loc. Braşov 

0,010 mg/mc 

VOC-24h 1700 m zona industrială Zizin, loc. 
0,01 O - 0,300 

0,01 µg/mc 
Braşov 

4700 m loc. SACELE -
1500 m Complex rezidential 
IZVOR, 0,010-0,100 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. TARLURGENI 0,010 

3300 m loc. SÂNPETRU -

3800 m loc. HARMAN -
2000 m cartier Ceferiştilor, Ioc. 30 
Braşov 30- IO0 

NMVOC-1 h 1484,33773 
2500 m cartier Florilor, loc. 30- 100 
Braşov 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 
30 

2100 m cartier Liziera, loc. Braşov 
30- IO00 

1700 m zona industrială Zizin, loc. 
Braşov 
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Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zonă Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere 
µg/mc µg/mc 

4700 m Ioc. SACELE -
1500 m Complex rezidenţial 30-800 
IZVOR, 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 30-50 

3300 m Ioc. SANPETRU 250-300 

3800 m loc. HARMAN 250-300 

2000 m cartier Ceferiştilor, Ioc. 
Braşov 

300-500 
2500 m cartier Florilor, loc. 

250-900 
Braşov 

3000 m cartier Astra, loc. Braşov 
250-5000 

2100 m cartier Liziera, loc. Braşov 
250-300 

NMVOC-24h 9878,15679 

1700 m zona industrială Zizin, loc. 
250- 7500 

Braşov 

4700 m loc. SĂCELE 250-300 

1500 m Complex rezidenţial 
IZVOR, 250-5000 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. TARLURGENI 250 -500 

► CELULA4-

Tabelul nr. 9 Nivel concentraţii rezultate din modelare pe tipuri de indicatori - anul prognozat 
2022 

Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zona Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere 
µg/mc µg/mc 

3300 m loc. SANPETRU 0,0007 - 0,001 

3800 m loc. HARMAN 0,0007 - 0,001 

2000 m cartier Ceferistilor, loc. 
Brasov 0,0007 - 0,001 

2500 m cartier Florilor, loc. Brasov 0,0007 - 0,003 
0.3 mg/mc - 30min 

NH3 -l h 0,03322 
3000 m cartier Astra, loc. Brasov 0,0007 - 0,01 

2100 m cartier Liziera, loc. Brasov 0,0007 - 0,001 300 µg/mc 

1700 m zona industriala Zizin, loc. 0,0007 - 0,01 
Brasov 

4700 m loc. SACELE 0,0007 - 0,0008 

1500 m Complex rezidential 
0,0007 - 0,01 

IZVOR, 
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Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zona Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere µg/mc µg/mc 

loc. T ARLUNGENI 

6500 m loc. TARLURGENI 0,0007 - 0,00 l 

3300 m loc. SANPETRU -

3800 m loc. HARMAN -
2000 m cartier Ceferistilor, loc. 
Brasov 0,0001 

2500 m cartier Florilor, loc. Brasov 0,0001 - 0,0005 

3000 m cartier Astra, loc. Brasov 0,0001 - 0,003 

NH3- 24 h 0,00586 
2100 m cartier Liziera, loc. Brasov 0,0001 0.1 mg/mc 

1700 m zona industriala Zizin, loc. 0,0001 - 0,003 lOO~mc 

Brasov 

4700 m loc. SACELE -
1500 m Complex rezidential 
IZVOR, 0,0001 - 0,001 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 0,0001 

3300 m loc. SANPETRU 0,04-0,05 

3800 m loc. HARMAN 0,04-0,05 

2000 m cartier Ceferistilor, loc. 
Brasov 0,05-0,08 

2500 m cartier Florilor, loc. Brasov 0,04-0,30 

3000 m cartier Astra, Ioc. Brasov 0,04-0,80 

2100 m cartier Liziera, loc. Brasov 0,04-0,05 
0.015 mg/mc -30 

H2S- lh 1,80135 min 

1700 m zona industriala Zizin, loc. 0,04- 0,100 lSµg/mc 
Brasov 

4700 m loc. SACELE 0,04-0,05 

1500 m Complex rezidential 
IZVOR, 0,04-0,100 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 0,04-0,05 

3300 m loc. SANPETRU -
3800 m loc. HARMAN -
2000 m cartier Ceferistilor, loc. 
Brasov 0,005 - 0,007 

2500 m cartier Florilor, Ioc. Brasov 0,005 - 0,030 0.008 mg/mc 
H2S- 24h 0,31801 

3000 m cartier Astra, loc. Brasov 0,005 - O, I 00 8 µg/mc 

2100 m cartier Liziera, loc. Brasov 0,005 - 0,006 

1700 m zona industriala Zizin, loc. 0,005 - 0,100 
Brasov 

4700 m loc. SACELE -
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Poluant/ 
Concentraţie Distanţa faţă de sursă (m) Concentraţie zona Limita STAS 

perioada de 
maximă 

Tipul zonei locuită 12574/87 
modelare 

mediere 
µg/mc µg/mc 

1500 m Complex rezidential 
IZVOR, 0,005 - O, I 00 

loc. TARLUNGENI 

6500 m loc. T ARLURGENI 0,005 - 0,007 

Valori rezultate din modelarea dispersiei poluanţilor rezultaţi din activitatea desfăşurată 
pe amplasamentul S.C. FIN ECO S.A.: 

·-... Zona locuită la distante de 450 m, 500 m şi 800 m 

Anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza depozitare sistată celula 1 şi celula 2, 
faza de exploatare ( depozitare activă) celula 3; 

Tabelul nr. 10 Nivel concentraţii rezultate din modelare pe tipuri de indicatori - ANUL 2019 

Concentr Limita de 
Concentraţie 

aţie protecţie 
zona protecţie 

Zona 
Concentraţie !Limita 

Poluant 
egea 

104/2 sanitară tona locuită ISTAS 
maximă sanitară locuită klll µg/mc) (µg/mc) 12574/87 (µg/mc) dist, 1000 

Direcţia NE 0,030 cca. 450 m P,050 
0,3 mg/mc 

Directia SSE 0030 cca. 500 m P.050 NH3-l h 0,53145 30min 
Directia VSV O 030 

cca. 800 m P,030 300µg/mc 
Direcţia NNV 0,030 

Directia NE 0,002 cca, 450 m 0,003 

NH3 -24 h 0,08782 
Direcţia SSE 0,002 cca, 500 m 005-0,006 0,1 

mg/roc Directia VSV 0.002 
cca, 800 m 0,002 - 0,003 

Direcţia NNV 0,002 lOOµg 
Vmc 

Directia NE 1 O cca, 450 m 2.0 

H2S - lh 28,8600, 
Directia SSE 2.0 cca 500 m 2.0 0,015 
Direcţia VSV rng/mc-30 20 

cca, 800 m 1,0 -2,0 
Directia NNV 20 min 

Direcţia NE 0,100 cca, 450 ro P,100 -0,200 

H2S-24h 4,76872 
Directia SSE O 100 cca 500 m 0.200 0,008 

mg/mc Directia VSV O 100 
cca, 800 m P,100 - 0,200 

Direcţia NNV 0,100 8µg/mc 

DirecHaNE 020 cca,450 ro 0,20 
METYL-

2,82669 
Direc~ia SSE 020 cca. 500 ro 20 

MERCAPT -
Directia VSV 020 

0,10-0,20 ANVOC- Directia NNV O 10 
cca, 800 m 

DirectiaNE 0,001 cca,450 m 0,001 - 0,002 
METYL-

0,46716 
Directia SSE O 001 cca. 500 m ).002 0,00001 

MERCAPT Directia VSV O 001 mg/mc 

24 

-

-

-

-

-

-



ANVOC- Direc ţi a NNV O 001 cca, 800 m 0,001 - 0,002 0,Olau?./m 
Direcţia NE 200 cca, 450 m 200-800 

NMVOC - 1 h 8105,428~ Directia SSE 500 cca. 500 m 500-800 
Directia VSV 

-
500 5 

Direcţia NNV 200 
cca, 800 m 200-500 

DirectiaNE 25 cca, 450 m 30 

NMVOC-24 1339,474~ Directia SSE 30 cca. 500 m 30-50 -Directia VSV 30 h 8 cca, 800 m 25-30 
Directia NNV 25 

CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 + 4 (Faza depozitare sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, 
faza de exploatare (depozitare activă) celula 4 - PROGNOZA pentru 2022 

Tabelul nr. 11 Nivel concentraţii rezultate din modelare pe tipuri de indicatori - an prognozat -
2022 

Concentra 
ţie Concen-

Limita Concentraţie Limita 
maximă zona de 

modelată traţie 
STAS 

Poluant/ modelatli 
modelată protecţie 

ozona 
Zona 12574/87 

Perioada de protecţie în zona 

mediere 
(µg/mc) sanitară 

!Sanitară 
locuită locuită 

distanţa- 1000 m 
µg/mc) (µg/mc) 

Directia NE 0040 cca. 450 m 0.060 
0,3 mg/mc 

Direc tia SSE O 050 cca. 500 m 0.060 -
Directia VSV O 050 NH3 -1 h 0,64758 

cca, 800 m 0,040 - 0,060 30min 
Direcţia NNV 0,050 300111•/mc 
Directia NE O 002 cca. 450 m 0,002 - 0.005 
Directia SSE O 002 cca. 500 m O 002-0.009 0,1, 
Directia VSV 0,002 mg/ 

NH3 -24h 0,09732 mc 
Direcţia NNV 0,002 cca, 800 m 0,002 - 0,005 100 

µg/ 
Directia NE 1.0 cca. 450 m 30 
Directia SSE 3,0 cca. 500 m 30 0,015 mg/mc 
Directia VSV 1.0 -30 min 

H2S - Jh 35,16819 
Direcţia NNV 1,0 cca, 800 m 1,0-3,0 15µg/mc 

DirectiaNE 0.10 cca. 450 m 0.10 
Directia SSE 0.10 cca. 500 m 0.10-0.30 0,008 
Direc ţi a VSV 0,10 mglmc 

H2S - 24h 5,28218 
8µg/ 

Direcţia NNV 0,10 cca, 800 m 0,10 mc 

Directia NE O 10 cca 450 m O 30 
METYL- Directia SSE 030 cca, 500 m 0,30 -MERCAPTAN Directia VSV O 10 3,44566 
VOC- lh Directia NNV O 10 cca, 800 m 0,10-0,30 

Directia NE O 010 cca 450 m 0010 
METYL- Directia SSE 0,010 cca. 500 m 0010 - 0030 0,00001 

MERCAPTAN 0,51777 Directia VSV 0010 mg/mc 
VOC-24h Directia NNV 0010 cca, 800 m 0,010 0,01111!1 

DirectiaNE 500 cca. 450 m 1000 
Directia SSE 500 cca. 500 m 900-1000 -Directia VSV 500 NMVOC - 1 h 9878,15679 
Directia NNV 500 cca, 800 m 500 -900 

NMVOC-24h 1484,33773 Direcţia NE 30 cca, 450 m 50 -
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Valorile rezultate din modelarea dispersiei poluanţilor ( amoniac, hidrogen sulfurat, metil 

mercaptan şi NMCOV) rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasamentul S.C. FIN ECO 

S.A. (la limita zonei de protecţie sanitară - zona locuită la distanţe mai mari de 1000m faţă de 

amplasament şi locuiţe izolate la distanţe între 450-800m , în cele două situaţii: 

► Anul 2019 - cumul celulele 1 + 2+ 3 (Faza depozitare sistată celula 1 şi celula 2, faza de 

exploatare (depozitare activă) celula 3, 

► Prognoza pentru anul 2022 - cumul celulele 1 +2+3+4 ( Faza depozitare sistată celula 1, 

celula 2 şi celula 3, faza de exploatare ( depozitare activă) celula 4 s-au situat sub cele 

legiferate, astfel, 

Valorile înregistrate pentru indicatorul NH1 se situează atât sub limita concentraţiei 

medii de scurtă durată cât şi sub valoarea concentraţiei medii de lungă durată - STAS 
12574/87. 

Concentraţiile rezultate din modelare pentru indicatorul H2S se situează atât sub 

limita concentraţiei medii de scurtă durată cât şi sub valoarea concentraţiei medii de lungă 
durată -STAS 12574/87. 

Concentraţiile rezultate din modelare pentru indicatorul Metyl - Mercaptan se situează 

sub valoarea concentraţiei medii de lungă durată - STAS 1257 4187. 

Pentru indicatorul NMVOC - nu sunt stabilite limite. 

Conform modelării dispersiei poluanţilor (amoniac, hidrogen sulfurat, metyl 

mercaptan şi NMVOC) rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasamentul S.C. FIN ECO 

S.A., construirea şi funcţionarea celulei 4 a Depozitului ecologic zonal de deşeuri Braşov nu 

eliberează suhstanJe periculoase în concentra/ii care să depăşească concentraţiile maxim 

admise pentru aerul din zone protejate - STAS 12574/87. 

NIVELUL DE ZGOMOT CONSECUTIV ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE ALE 

DEPOZITULUI ZONAL ECOLOGIC DE DEŞEURI BRAŞOV 

Conform datelor extrase din Raportul la Studiul de Impact pentru proiectul "Execuţie 

celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru 

temporar-DURBAV-FIN-ECO 4)", Raport de încercare nr.1804825/1/13.08.2018 eliberat de 

Wessling Romania SRL (nivel de zgomot echivalent la Limita incintei societăţii) şi distanţa de 

peste llan faţă de zonele protejate se estimează că nivelul de zgomot în zonă consecutiv 

funcţionării depozitului de deşeuri ecologic zonal Braşov se va încadra în valorile limită 

indicate în tabelul următor; 

Tabelul nr. 12 - Valori limită pentru nivelul de zgomot 

Nivelul de zgomot echivalent Ia Nivelul de zgomot la nivelul celui mai 
limita incintei- Leq apropiat receptor sensibil 

65 dB* 
ziua - 55 dB** 
noaptea45 dB** 
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Notă:* cf. STAS 10009/88, ** cf. Ord. 119/2014 

D.3 INDICII DE HAZARD (IH) CALCULAŢI PENTRU MIXTURILE DE POLUANŢI 

EMIŞI DIN ACTIVITĂŢILE OBIECTIVULUI, PENTRU EFECTE NON CANCER 

Metodologie 

Metoda principală de evaluare a riscului în cazul mixturilor chimice care conţin substanţe 

chimice similare din punct de vedere toxicologic este calcularea indicelui de hazard (pericol) 

(IH), care este derivat din însumarea dozelor. În acest material, însumarea dozelor este 

interpretată ca o simplă acţiune similară, unde substanţele chimice componente se comportă ca şi 

cum ar fi diluţii sau concentraţii ale fiecăreia, diferind numai prin toxicitatea relativă. Doza 

însumată poate să nu acopere pentru toate efectele toxice. În plus, potenţa toxică relativă între 

substanţele chimice componente poate fi diferită pentru diferite tipuri de toxicitate, sau 

toxicitatea pe diferite căi de expunere. Pentru a reflecta aceste diferenţe, indicele de hazard este 

calculat pentru fiecare cale de expunere, de interes, şi pentru un singur efect toxic specific sau 

pentru toxicitatea asupra unui singur organ ţintă. O mixtură chimică poate fi apoi evaluată prin 

mai mulţi IH, fiecare reprezentând o cale de expunere şi un efect toxic sau un organ ţintă. 

Unele studii sugerează concordanţa între specii privind secvenţa de organe ţintă afectate 

de creşterea dozei ( de exemplu, efectul critic) şi concordanţa modurilor de acţiune sunt variabile 

şi nu ar trebui automat asumate. Unele efecte, cum este toxicitatea hepatică, sunt mai 

consecvente între specii, însă sunt necesare mai multe cercetări în această direcţie. Organul ţintă 

specific sau tipul de toxicitate, care creează cea mai mare preocupare în ceea ce priveşte subiecţii 

umani, se poate să nu fie acelaşi cu cel pentru care este calculat cel mai mare indice de hazard 

(IH) din studiile pe animale, deci efectele specifice nu trebuie să fie asumate decât în cazul în 

care există suficiente informaţii empirice sau mecaniciste care să sprijine acea concordanţă între 

specn. 

IH este definit ca suma ponderată a nivelurilor de expunere pentru substanţele chimice 

componente ale mixturii. Factorul „de ponderare", conform dozei însumate, ar trebui să fie o 

măsură a puterii toxice relative, uneori denumită potenţă toxică. Deoarece IH este legat de doza 

însumată, fiecare factor de ponderare trebuie să se bazeze pe o doză izotoxică. 

De exemplu, dacă doza izotoxică preferată este ED1o ( doza de expunere care produce un 

efect la 10% din subiecţii expuşi), atunci IH va fi egal cu suma fiecărui nivel de expunere pentru 

fiecare substanţă chimică componentă împărţit la ED10 estimată. 

Scopul evaluării cantitative a riscului bazată pe componentele chimice în cazul mixturilor 

chimice este de a aproxima care ar fi valoarea mixturii, dacă întreaga mixtură ar putea fi testată. 

De exemplu, un IH pentru toxicitatea hepatică trebuie să aproximeze preocuparea pentru 
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toxicitatea hepatică care ar fi fost evaluată utilizând rezultatele toxicităţii reale din expunerea la 

întreaga mixtură chimică. 

Metoda IH este în mod specific recomandată numai pentru grupuri de substanţe chimice 

similare din punct de vedere toxicologic, pentru care există date în ceea ce priveşte relaţia doză

răspuns. În practică, din cauza lipsei de informaţii privind modul de acţiune şi farmacocinetică, 

cerinţa similitudinii din punct de vedere toxicologic, se rezumă la similitudinea organelor ţintă. 

Formula generală pentru indicele de hazard este: 

Unde: 
E = nivelul de expunere, 
AL== nivelul acceptabil (atât E cât şi AL au aceleaşi unităţi de măsură), şi 

n == numărul de substanţe chimice din mixtură 

Tabelul nr. 13 Indici de hazard Anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza 
depozitare sistată celula 1 şi celula 2, faza de exploatare ( depozitare activă) celula 3; zona 
locuită la distante mai mari de 1000m 

Poluant/ 
Limita 

perioada Distanţa faţă de sursă Concentraţie 

de (m) STAS zona locuită Indici de 
12574/87µg/ hazard 

mediere Tipul zonei µg/mc 
24h 

mc 

NH3 2000 m cartier 100 0,002 
0,01 - 0,013 

H2S Ceferiştilor, loc. Braşov 8 0,080 - O, I 00 

NH3 2500 m cartier Florilor, 100 0,002 - 0,006 
0,01 - 0,025 

H2S loc. Braşov 8 0,080 - 0,200 

NH3 3000 m cartier Astra, loc. 100 0,002-0,05 
0,01 - 0,026 

H2S Braşov 8 0,080 - 0,200 

NH3 1700 m zona industrială 100 0,002-0,06 
0,01 - 0,051 

H2S Zizin, loc. Braşov 8 0,080 - 0,400 

NH3 1500 m Complex 100 0,002-0,03 

rezidenţial IZVOR, 0,01 - 0,025 
H2S loc. TARLUNGENI 

8 0,080 - 0,200 

NH3 6500 m loc. 100 0,002 
0,10 - 0,13 

H2S TARLURGENI 8 0,8-1,0 

Tabelul nr. 14 Indici de hazard ANUL 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza 
depozitare sistată celula 1 şi celula 2, faza de exploatare (depozitare activă) celula 3; zona 
locuită la distante mai mici de 1000m 

Poluant/ Limita Zona Limita Concentraţie Indici de 
perioada protecţie locuită STAS zona locuită hazard 
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de sanitară 12574/87µg µg/mc 
mediere /mc 

24h 

NH3 cca. 100 0,003 
Direcţia NE 0,013 -0,025 

H2S 450m 8 0,100-0,200 

NH3 cca. 100 0,005-0,006 
Direcţia SSE 0,025 

H2S 500m 8 0,200 

NH3 Direcţia 
100 0,002 - 0,003 

NH3 vsv 
cca. 

0,013 -0,025 
H2S Direcţia 

800m 
8 o, 100 - 0,200 

H2S NNV 

Tabelul nr. 15 Indici de hazard - Prognoza pe anul 2022, cumulat celulele 1 +2 +3 +4 ( Faza 
depozitare sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare activă) celula 
4, zona locuită la distante mai mari de 1000m 

Poluant/ Distanţa faţă de sursă Limita STAS Concentraţie 
perioada (m) 12574/87µg/ zona locuită 

Indici de 
de mediere hazard 

24h Tipul zonei mc µg/mc 

NH3 2000 m cartier 100 0,03 
0,13 

H2S Ceferiştilor, loc. Braşov 8 0,10 

NH3 2500 m cartier Florilor, 100 0,03-0,01 
0,13-0,06 

H2S loc. Braşov 8 0,1 - 0,50 

NH3 3000 m cartier Astra, 100 0,03-0,1 
0,13-0,38 

H2S loc. Braşov 8 0,1-3,0 

NH3 2100 m cartier Liziera, 100 0,03 
0,13 

H2S loc. Braşov 8 0,1 

NH3 1700mzona 100 0,03-0,01 

H2S 
industrială Zizin, loc. 

8 
0,13 - 0,38 

Braşov 
0,10-3,0 

NH3 1500 m Complex 100 0,03-0,080 

rezidenţial IZVOR, 0,13- 0,38 
H2S loc. TARLUNGENI 

8 0,10-3,0 

NH3 6500 m loc. 100 0,03 
0,13-0,038 

H2S TARLURGENI 8 0,10- 0,30 

Tabelul nr. 16 Indici de hazard - Prognoza pe anul 2022, cumulat celulele 1 +2 +3 +4 (Faza 
depozitare sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare activă) celula 
4, zona locuită la distanţe mai mici de 1000m 
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Poluant/ 
perioada Distanţa Concentratie 

de faţă de Zona Limita STAS zona locuită Indici de 
sursă (m) locuită 12574/87µ,g/mc hazard mediere24 µg/mc 

h 

NH3 
Direcţia 

100 0,002 
cca. 

0,013 -0,038 
H2S NE 450m 8 0,100-

0,300 

NH3 Direcţia cca. 100 0,002-0,005 
0,025 

H2S SSE 500m 8 0,200 

NH3 Direcţia 
100 0.002 - 0.003 

NH3 vsv 
cca. 

0,013 -0,038 
H2S Direcţia 

800m 
8 0,100 - 0,300 

H2S NNV 

Interpretare: 

Atunci când indicele de hazard (IH) specific unui anumit efect depăşeşte valoarea 1 

există o preocupare privind toxicitatea potenţială. Cu cât mai mulţi indici de hazard (IH) pentru 

efecte diferite depăşesc valoarea 1, potenţialul de toxicitate asupra sănătăţii umane, creşte de 

asemenea. Acest potenţial de risc nu este acelaşi lucru cu riscul probabilistic; o dublare a 

indicelui de hazard (IH) nu indică neapărat o dublare a riscului toxic. Cu toate acestea, o valoare 

numerică specifică a indicelui de hazard (IH) se presupune, de obicei, că prezintă acelaşi nivel de 

preocupare în ceea ce priveşte potenţialul toxic asupra sănătăţii, indiferent de numărul de 

componente chimice care contribuie la IH, sau de un anume efect toxic care este urmărit. În 

calculul IH s-au utilizat pentru amoniac, şi pulberi valorile limită zilnice pentru protecţia 

sănătăţii umane. Calea de expunere pentru toate substanţele din cadrul mixturii chimice este cea 

inhalatorie. 

► În zona depozitului ecologic zonal de deşeuri, indicii de hazard (IH) calculaţi pe baza 

concentraţiilor de amoniac şi hidrogen sulfurat estimate În zona amplasamentului, 

pentru perioadă de mediere 24 ore s-au situat sub valoarea 1 ceea ce indică 

improbabilitatea unei toxicităţi potenţiale asupra sănătăţii grupurilor populaţionale 

din vecinătate. 

Astfel: 

► în anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza depozitare sistată celula 1 şi 

celula 2, faza de exploatare (depozitare activă) celula 3; zona locuită la distanţe mai 

mari de 1000m, indicii de hazard calculaţi s-au situat În intervalul 0,01-0,051 cu o 

singură excepţie, localitatea Tărlugeni situată Ia distanţa de 6500m faţă de perimetrul 
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depozitului unde IH calculaţi pentru H2S au fost mai mari dar tot subunitari (0,10-

0,13). 

► în anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 (Faza depozitare sistată celula 1 şi 

celula 2, faza de exploatare ( depozitare activă) celula 3, zona de locuit la distanţe 

începând cu 450m până la 800m, indicii de hazard calculaţi au fost subunitari (0,013 -

0,025). 

► Conform datelor prognozate pentru anul 2022, CUMULAT CELULELE 1+2+3+4 

(Faza depozitare sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare 

activă) celula 4, zona locuită la distanţe mai mari de 1000m, indicii de hazard 

calculaţi au fost subunitari (0,13 -0,38). 

► Prognoza pe anul 2022, CUMULAT CELULELE 1+2+3+4 (Faza depozitare sistată 

celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare activă) celula 4, zona 

locuită la distanţe mai mici de 1000m (de la 450m până la 800m), indicii de hazard 

calculaţi au fost tot subunitari (0,013 -0,038). 

EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI în arealul din vecinătatea Depozitului ecologic zonal 

de deşeuri nepericuloase Braşov din punct de vedere al mirosului, NH3 şi H2S rezultaţi în urma 

activităţilor des:f'aşurate pe amplasament. 

(Date extrase din Studiul de olfactometrie realizat de Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti). 

DATE CLIMATOLOGICE 

Clima caracteristică în zona amplasamentului este temperat continentală (topoclimat 

elementar de depresiune) caracterizată prin veri secetoase şi ierni geroase, cu puternice 

inversiuni termice cu precădere în partea de nord, în valea Oltului şi un climat mai puţin aspru şi 

relativ umed în partea de sud, la poalele munţilor Bârsei şi Buzăului. 

• Frecvenţa vânturilor dominante este de 14.8% VNV şi 19.3% V; 

• Direcţia vântului la sol este predominantă dinspre vest şi nord-vest cu viteze medii 

cuprinse între 1,5 şi 3,2 m/s. 

• În general se observă o distribuţie omogenă a vânturilor, pe toate direcţiile până la un 

nivel de 5-6% cu direcţii preponderente către N (20%) urmată de E-SE (18%), fără a se 

identifica o direcţie puternic dominantă. 

• Se constată o prezenţă a vânturilor slabe, cu viteze între 0,5-2, 1 m/s, acestea acoperind 

aproximativ 49.4% din an, vânturile cu intensitate mai ridicată sunt mai rare, fiind 

prezente într-un procent de aproximativ 20,5% pentru intervalul 2,10 - 3,60 şi 15,5% 
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pentru intervalul 5, 70 - 8,80; vânturile cu viteze mari şi foarte mari prezintă o frecvenţă 

de manifestare redusă, sub 2%. Media vitezei pentru întreg intervalul monitorizat este de 

2,4 m/s, iar procentul de ore de calm atmosferic este de 6,89%, respectiv 604 ore . 
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Figura nr. 5 - Roza vânturilor specifică zonei 

În baza documentelor puse la dispoziţie de către beneficiar cât şi a vizitelor efectuate pe 

amplasament împreună cu reprezentanţii operatorului economic, reprezentanţii Gărzii de Mediu 

Braşov şi Agenţiei Protecţiei Mediului Braşov, elaboratorii Studiului de olfactometrie au 

identificat trei procese răspunzătoare de emisiile de miros, NH3 si H2S în aer: depozitarea 

deşeurilor, sortarea deşeurilor reciclabile şi tratarea levigatului (preepurare şi epurare) conform 

tabelului nr. 17. 

Tabelul nr. 17 Identificarea surselor de emisie miros, NH3 

Activitate Tip Sursa de Caracterizarea surselor 
emisie emisie 

Echipamente tehnologice de 
de oluare/reducere emisie 

32 



Activitate 

Depozitarea 
deşeurilor 

Sortare 
deşeuri 

reciclabile 

Tratarea 
levigatului 
in staţia de 
preepurare 

Epurare 
levigat 

Tip 
emisie 

Emisii 

dirijate: 

H2S, 
NH3, 
miros 

Emisii 
difuze, de 
suprafaţa: 

H2S, 
NH3, 
miros 

Emisii 
dirijate: 
H2S, 
NH3, 

miros 
Emisii 
difuze: 
H2S, 
NH3, 

miros. 

Emisii 
difuze, de 

Sursa de 
emisie 

Sistemul de 
captare/colectare 
biogaz, 
respectiv cele 60 
de puţuri de 
captare biogaz 

Suprafaţa 

celulelor 

2 coşuri 

dispersie 

Ferestre, usi, 

deşeuri 

balotatei stocate 

suprafaţa: Bazinele de 
H2S, pretratare 
NH3, 

miros 

Emisii 
dirijate: 
H2S, 
NH3, 
miros 
Emisii 
difuze: 
H2S, 
NH3, 
miros 

1 coş dispersie 

Bazinele de 
colectare 

Caracterizarea surselor 

- Celula 1 (1nchisă): 36 puţuri de 
captare gaz prevăzute cu 
dispozitiv de acoperire şi 

închidere pentru evitarea 
influenţelor climatice şi a 
manipulărilor nepermise ale 
instalaţiilor de sigurante. 
Puţurile sunt conectate la reţeaua 
de transport spre staţia de 
colectare; 

- Celula 2 (închisă): 15 puţuri de 
captare gaz dotate similar cu 
cele de pe Celula 1, conectate la 
reţeaua de transport spre staţia 

de colectare; 
- Celula 3 (in exploatare): 9 
puţuri de captare 
0 evacuare pufuri : 200 mm 

Suprafeţele celulelor 1 si 2 
(închise) şi a celulei 3 aflată în 
exploatare. 

Coşuri cu 0 evacuare: 0.25 staţie 
de sortare; 0.5 cabina de sortare; 

-Uşile şi ferestrele halei de sortare 
deşeuri reciclabile când sunt 
menţinute deschise. 
-suprafetele deşeurilor balotate 
sau stocate în vederea sortarii în 
exteriorul halei de sortare. 
- bazin de aerare, construcţie 

semiingropata, cu dimensiunile de 
19,5x13,5x3 m; 

Echipamente t~hnologice de 
depoluare/reducere emisie 

-La data fectuări studiului, instalaţia nefiind 
finalizată biogazul din puţurile de captare 
este emis în aer. La finalizarea sistemului de 
captare/colectare biogaz şi a sistemului de 
ardere controlată cu faclă toate puţurile de 
captare de pe celulele 1 şi 2 vor fi racordate 
la acest sistem; 
-Puţurile de captare biogaz aferente celulei 3 
sunt prevăzute cu biofiltre în vederea 
reducerii emisiilor. După închiderea celulei 
aceste puţuri vor fi racordate la sistemul de 
colectare şi ardere controlată cu faclă. 

- Straturile succesive de strat de susţinere din 
pământ excavat, strat de drenaj al gazelor 
dintr-un material de drenaj şi miniconducte 
perforate din polipropilenă, stratul de 
impermeabilizare sintetic din geocompozit 
bentonitic tip Bentomat, stratul de drenaj al 
apei pluviale dintr-un geocompozit specific 
şi stratul de recultivare în cazul celulelor 1 şi 

2, închise. 
- În cazul celulei 3, aflată în exploatare, 
suprafaţa deşeurilor este acoperită periodic 
(1-3 zile), cu un strat de material inert în 
grosime de cca 15-20 cm în vederea 
reducerii emisiilor; periodicitatea acoperirii 
este în funcţie de starea deşeurilor (miros, 
pulverulenta) şi a conditiilor meteo. 

Coşuri de dispersie H = 4 m pentru 
facilitarea dispersiei poluanţilor în aer. 

- două decantoare secundare care 
fac corp comun cu bazinul de -
aerare; 
- bazin de recepţie apa preepurată, 
construcţie semiîngropată cu 
dimensiunile de 8x8x2 m· 

Coş cu 0 evacuare: 0.08 m, 
conectat la supraplinul bazinelor 
staţiei cu osmoză inversă 

- bazin colectare concentrat de la 
osmoză inversă 

- bazin colectare fluide 
tehnologice (2m3

) 

- Coş de dispersie H = 1 m pentru 
facilitarea dispersiei poluanţilor în aer 

- prevăzute cu capace pentru reducerea 
emisiei 
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Determinarea concentraţiei de miros din emisiile surselor f,xe 

Determinarea concentraţiei de miros din emisiile surselor fixe a fost efectuată în 

conformitate cu prevederile standardului SR EN 13725:2003 - Determinarea concentraţiei de 

miros prin olfactometrei dinamică, metodă standardizată la nivel european. 

Unitatea de măsură pentru miros, aşa cum este prezentată în acest standard este EROM-ul 

şi reprezintă cantitatea de miros echivalent evaporării a 123µg de n-butanol în lm3 de aer 

sintetic. N-butanolul este utilizat totodată ca material de referinţă pentru etalonarea metodei, 

calibrarea olfactometrului, verificarea şi validarea evaluatorilor şi aplicarea măsurilor de 

asigurare a validităţii rezultatelor încercărilor. 

Echipamentul utilizat în această metodă analitică a fost un olfactometru dinamic care 

funcţionează ca un diluter de mare acurateţe iar ca şi detector, nasul uman. Olfactometrul preia 

proba de aer din pungile speciale de prelevare, o diluează cu aer sintetic lipsit de substanţe 

mirositoare după un program prestabilit şi o trimite către panel pentru a fi analizată de către 

evaluatori. 

Evaluatorii reprezintă un grup de persoane cu răspuns mediu la miros care sunt selectaţi, 

validaţi şi verificaţi periodic prin aceleaşi proceduri aplicabile oricărei metode analitice; testele 

de validare/verificare utilizează material de referinţă certificat n-butanol, iar criteriile de 

acceptabilitate sunt similare oricărei metode analitice. 

Concentraţia de miros, exprimată în general sub formă de unităţi de miros raportate la 

volum ( ou/m3
) este egală numeric cu factorul de diluţie necesar pentru a atinge pragul de 

detecţie specific panelului; acesta reprezintă concentraţia minimă percepută de 50% din 

populaţie. Conform standardizării Europene, 1 ou/m3 este definit ca şi concentraţia de miros 

care, evaporată într-un metru cub de gaz în condiţii standard, determină un răspuns psihologic 

(pragul de detecţie) de la un panel/examinator. 

Pentru Studiul de olfactometrie au fost efectuate două serii de măsurări la toate sursele 

fixe de pe amplasament în perioada mai- iunie 2020. 

ESTIMAREA CONCENTRAŢIEI DE MIROS, NH3 ŞI H2S ÎN AERUL 

ÎNCONJURĂTOR, IMPLICIT ÎN ZONELE REZIDENŢIALE, PRIN MODELARE 

MATEMATICĂ 

Modelarea matematică a dispersiei mirosului, H2S şi NH3 în aer 

Estimarea concentraţiei de miros, NH3 şi H2S în aerul înconjurător din vecinătatea 

depozitului a fost realizată utilizând modelarea matematică a dispersiei în aer a emisiilor 

utilizând platforma de programe Aermod View, versiunea 9.9.0, datele de emisie obţinute în 
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campania de măsurare şi datele meteo validate, înregistrate la staţia meteorologica Braşov în 

anul 2019, achiziţionate de la Administraţia Naţională de Meteorologie. 

Pentru evaluarea nivelului de poluare a aerului înconjurător cu H2S, NH3 şi miros în zona 

de amplasament a Depozitului ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov au fost realizate 

o serie de simulări menite să ilustreze: 

- situaţia actuală, la nivelul lunii iunie 2020 (simulările de tip A şi B). 

- diverse condiţii de funcţionare ale depozitului (simulările de tip C şi D), respectiv: 

o aportul sistemului de captare/colectare biogaz şi a sistemului de ardere 

controlată după punerea lor în funcţiune. 

o nivelul maxim de poluare a aerului cu H2S, NH3 şi miros în condiţiile de 

depozitare a deşeurilor pe Celula 4. 

o concentraţiile de H2S, NH3 şi miros în condiţiile actuale de funcţionare în 

zonele rezidenţiale. 

Au fost realizate astfel 66 modelări în următoarele condiţii: 

Simulări de tip A - evaluarea nivelul de miros, NH3 şi H2S în aerul din vecinătatea depozitului 

de deşeuri şi determinarea concentraţiei maxime în cele mai nefavorabile condiţii şi a valorii 

maxime pentru o perioada de 98% din an (percentila 98), luându-se în calcul toate sursele de 

emisie de pe amplasament 

Notă: Valoarea maximă corespunzătoare percentilei 98 se referă la valoarea cea mai mare care 

se poate atinge în 98% din perioada unui an, respectiv pentru 8585 ore din maximul de 

8760 ore din an. 

Simulări de tip B - evaluarea aportului datorat tipurilor de emisii de pe amplasament pentru 

miros, NH3 şi H2S în următoarele condiţii: 

• B 1 - emisii dirijate de pe Celula nr. 1; 
• B 2 - emisii de suprafaţă de pe Celula nr. 1; 
• B 3 - emisii dirijate de pe Celula nr. 2; 
• B 4- emisii de suprafaţă de pe Celula nr. 2; 
• B 5 - emisii dirijate şi de pe suprafaţă Celulei nr. 3 
• B 6- emisii de pe suprafaţa Celulei nr. 3; 
• B 7 - emisii staţie de sortare; 
• B 8 - emisii tratare levigat (staţie pretratare + staţie epurare). 

Notă: În cazul simulărilor de tip A şi B celulele 1 şi 2 sunt închise iar puţurile de captare biogaz 
de pe Celulele 1 şi 2 evacuează liber în aer gazul de depozit, nefiind racordate la sistemul de 
colectare şi ardere controlată. 

Simulări de tip C - evaluarea aportului sistemului de captare/ colectare biogaz şi al instalaţiei de 

ardere controlată asupra nivelului de poluare cu H2S, NH3 şi miros; în această situaţie au fost 

luate în calcul toate sursele de pe amplasament cu excepţia emisiilor corespunzătoare puţurilor 

de captare de pe Celulele 1 şi 2. 
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Simulări de tip D - evaluarea aportului Celulei 4, după încetarea depozitării deşeurilor în 

Celula 3 şi închiderea acesteia în aceleaşi condiţii ca şi celulele 1 şi 2; în această situaţie puţurile 

de captare aferente celulelor 1, 2 şi 3 sunt conectate la sistemul de captare/colectare biogaz şi 

instalaţia de ardere controlată iar Celula 4 în exploatare, la capacitatea din prezent a Celulei 3. 

Modelarea matematică a dispersiei H2S în aer 

Pentru evaluarea nivelului de poluare a aerului cu H2S pe amplasament şi în vecinătatea 

acestuia au fost derulate toate simulările menţionate anterior (simulări de tip A, B, C şi D) pentru 

timpi de mediere de 30 minute şi 24 ore; pentru interprertarea rezultatelor au fost luate în 

consideraţie valorile CMA (Concentraţia Maximă Admisă) stabilite prin STAS 12574-87 -

Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate. 

Se poate constata astfel că, în cele mai nefavorabile condiţii de dispersie, atât pentru 

timpii de mediere de 30 min cât şi pentru 24 ore, valorile maxime obţinute prin modelare 

depăşesc CMA pentru H2S (de 9.3 ori pentru timp de mediere de 30 minute şi de 2.8 ori pentru 

medieri zilnice); perimetrul în care sunt identificate aceste valori maxime este situat pe 

amplasament, în partea de nord, în zona celulelor de depozitare şi a staţiei de pretratare, cu 

extindere în imediata vecinătate a amplasamentului, în zona de protecţie sanitară (până la l OOO m 

faţă de limita incintei). Valori mai mici decât cea mai mare valoare obţinută în cele mai 

nefavorabile condiţii pentru medieri de 30 minute (140µg/m3), dar care depăşesc totuşi CMA 

(15µg/m3
) s-au înregistrat pe întreg amplasamentul şi mare parte din zona de protecţie sanitară 

cu extindere şi în afara acesteia în partea de NV. 

În afara zonei de protecţie sanitară valorile maxime ale concentraţiei de H2S în aer 

se situează în 98% din perioada unui an între 1-3 µg/m3 în partea de NV şi sub 1 µg/m3 în 

rest. 

Rezultatele simulărilor de tip B arată că aportul major la poluarea cu H2S în zonă îl aduce 

Celula 3, respectiv emisiile de pe suprafaţa celulei 3 aflată în exploatare şi emisiile datorate 

staţiei de tratare levigat, mai exact emisiile aferente bazinului de aerare şi celor două decantoare 

de la staţia de pretratare. Iese în evidenţă, de asemenea, aportul redus al emisiilor datorate 

puţurilor de captare comparativ cu emisiile de suprafaţă corespunzatoare celulelor de depozitare. 

Acest lucru este confirmat şi de rezultatele simulărilor de tip C (situaţie în care puţurile de 

captare sunt racordate la sistemul de captare/colectare şi la sistemul de ardere controlată, emisia 

de H2S de la faclă fiind considerată neglijabilă în aceste condiţii) ale căror valori maxime sunt 

identice cu ale simulărilor de tip A; observându-se totuşi o modificare a alurii hărţii de dispersie 

şi o reducere a concencentraţiilor de H2S în aer pentru zonele rezidenţiale mai distanţate faţă de 

limita amplasamentului. 
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Simulările de tip D indică, o creştere a concentraţiilor maxime estimate atât în cele mai 

nefavorabile condiţii cât şi pentru Percentila 98 cu aprox. 10%, valori care se manifestă cu 

precădere pe amplasament şi în zona de protecţie sanitară, mai puţin în zonele rezidenţiale. 

Modelarea matematică a dispersiei NH3 în aer 

Se poate constata că pentru simulările de tip A, în cele mai nefavorabile condiţii de 

emisie şi dispersie, valorile maxime pentru un timp de mediere de 30 min se situează între pragul 

de alertă (210µg/m3
) şi pragul de intervenţie (300µg/m3

) într-o zonă situată pe amplasament în 

dreptul celulei 3 şi în nordul acestuia (staţia de pretratare levigat) cu extindere dincolo de limita 

incintei pe o distanţă de maxim 600 m; valoarea maximă estimată pentru concentraţia de NH3 şi 

timp de mediere 24 ore, în cele mai nefavorabile condiţii, se situează sub valoarea CMA 

corespunzătoare (100 µg/m3
); valorile obţinute pentru percentila 98, atât pentru mediile de 30 

minute cât şi pentru 24 ore se situează sub CMA, respectiv sub pragul de alertă corespunzator. 

Zonele în care se regăsesc valorile cele mai mari pentru medieri de 30 minute, în 98% din 

an (80-194µg/m3
) sunt pe amplasament, în zona celulelor de depozitare; în afara 

amplasamentului se regăsesc valori cuprinse între 8-80µg/m3 în imediata vecinătate a 

amplasamentului ş1 în zona de protecţie sanitară, cu extindere în partea de vest a 

amplasamentului, în zona rezidenţială cu valori situate sub 8µ.g/m3
• 

În baza rezultatelor simulărilor de tip B se constată un aport major datorat celulei 3, 

respectiv emisia de suprafaţă corespunzătoare acestei celule; un aport redus aduc emisiile 

datorate puţurilor de captare prevăzute cu biofiltre. Iese în evidenţă, de asemenea, aportul emisiei 

corespunzătoare staţiei de tratare levigat (83,6µg/m3
) şi, în mai mică măsură, aportul staţiei de 

sortare (11,5µg/m3
). 

Simulările de tip C conduc spre aceleaşi concluzii ca şi în cazul H2S şi mirosului, 

respectiv, un aport redus datorat sistemului de captare/colectare şi ardere controlată asupra 

valorilor maxime estimate, situate pe amplasament, dar se observă o reducere a ariei de influenţă 

în jurul acestuia, în zona rezindenţială. 

În condiţiile în care celulele 1, 2 şi 3 sunt închise conform cerinţelor reglementărilor în 

vigoare, cu puţurile de captare racordate la sistemul de colectare şi sistemul de ardere controlată 

iar Celula 4 funcţionând în condiţiile celulei 3 în perioada iunie 2020 (simulare de tip D cu 

capacitatea de depozitare maximă pe Celula 4), în cele mai nefavorabile condiţii, concentraţia 

maximă pentru timpi de mediere de 30 minute (329µg/m3
) depăşeste cu aprox. I 0% valoarea 

CMA (300µg/m3
); în cazul medierilor zilnice însă valoarea maximă se situează sub CMA 

corespunzător. Valoarea percentilei 98 pentru medieri de 30 minute coboară însă la aprox. 50% 
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din valoarea maximă în cele mai nefavorabile condiţii (169,lµg/m3). Valorile maxime se ating 

pe amplasament, cu uşoară extindere în zona de protecţie sanitară, astfel încât, în zonele 

rezidenţiale concentraţiile de NH3 în aer se situează sub 50 µg/m3 (16,6% din valoarea CMA). 

Modelarea matematică a dispersiei mirosului în aer 

Pentru miros modelările matematice au fost efectuate pentru timp de mediere de 1 oră, 

acest tip de mediere fiind recomandat atât de literatura de specialitate cât şi de programul de 

dispersie utilizat. 

Rezultatele dispersiilor pentru Simularea A, cu toate sursele de emisie din prezent şi în 

cele mai nefavorabile condiţii meteorologice, indică o valoare maximă de 55,5 ou/m3 în partea 

de nord a amplasamentului, în dreptul Celulei 3 şi a bazinului de pretratare levigat. Se poate 

observa, în general, o orientare a penei de poluant în direcţia NV unde se vor regăsi şi 

concentraţii mai ridicate decât în celelalte zone din vecinătatea unităţii. În afara 

amplasamentului, în zona de protecţie sanitară s-au identificat valori în intervalul 3-30 ou/m3, cu 

cele mai mari valori, 10-30 ou/m3, în zona de NV până la limita zonei de protecţie sanitară. În 

cele mai nefavorabile condiţii meteorologice, în afara zonei de protecţie sanitară, cele mai mari 

concentraţii de miros se situează în intervalul 5-10 ou/m3
, pe direcţiile V-NV şi SV până la 

aproximativ 1300m de la limita amplasamentului şi până la 3000m pentru zona de SV. Se 

constată astfel că, în cea mai nefavorabilă condiţie de emisie şi dispersie dintr-un an, 

concentraţia de miros în aerul înconjurător atinge valori suficient de ridicate pentru a fi percepute 

de către populaţie, pentru o zonă întinsă din jurul unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie 

sanitară. 

Se observă însă că pentru 98% din perioada unui an (Percentila 98), în afara zonei de 

protecţie sanitară, cele mai mari concentraţii întâlnite se situează în intervalul 2-4 ou/m3
, la o 

distanţă de aprox. 1200m faţă de limita incintei (aprox. 200 m faţă de limita zonei de protecţie 

sanitară) iar concentraţia de 1 ou/m3 se întâlneşte în jurul unităţii până la o distanţă de aprox. 

2000m faţă de limita amplasamentului (1000 de m în afara zonei de protecţie sanitară). Autorii 

studiului de olfactometrie apreciază că în 98% din perioada unui an nivelul mirosului în aer se 

încadrează în intervale acceptabile conform reglementărilor unor state europene (2-7 ou/m3
) care 

au stabilite Valori Limită în aer pentru zonele rezidenţiale. Mirosul poate fi perceput, în 

funcţie de sensibilitatea fiecărei persoane, până Ia distanţe de 2000m în zona V- NV, de 

aproximativ 50% din populaţie. 

Simulările de tip B indică sursele de suprafaţă că având aportul cel mai mare în ceea ce 

priveşte concentraţia de miros în aer, cu precădere suprafaţa Celulei 3, în exploatare. Emisiile 
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dirijate de pe cele trei celule contribuie într-o mai mică măsură la nivelul mirosului în zonă 

comparativ cu emisiile de suprafaţă. 

În cazul Celulei 3, pentru emisiile de suprafaţă, valorile s-au situat în acelaşi domeniu 

atât pentru zona descoperită cât şi pentru cea acoperită cu un strat subţire de material inert, cel 

mai probabil datorită măsurilor de reducere a zonei descoperite la 2500m2
, măsuri care limitează 

condiţiile de fermentare/ degradare. 

Se constată ca emisiile de pe suprafeţele Celulei 1 şi Celulei 2, celule acoperite cu 

geomembrane şi pământ sunt mult reduse comparativ cu Celula 3. 

De remarcat este de asemenea aportul surselor corespunzătoare staţiei de tratare levigat 

( cu precădere bazinele staţiei de pretratare) cu o valoare maximă în cele mai nefavorabile 

condiţii de 23,8 ou/m3
• 

În cazul Simulării de tip C (Figura Cmirosl) având ca scop evidenţierea efectului staţiei 

de colectare şi al sistemului de ardere controlată asupra poluării cu miros şi se observă că, deşi 

valoarea concentraţiei maxime se păstrează aceeaşi pe amplasament, în zonele rezidenţiale se 

restrânge mult arealul în care mirosul poate fi perceput. 

Conform rezultatelor simulării de tip D, se poate observa o creştere a valorii maxime a 

concentraţiei de miros în cele mai nefavorabile condiţii (78,4 ou/m3
) comparativ cu situaţia 

actuală (55,5 ou/m3
) o dată cu închiderea celulei 3, racordarea puţurilor de captare la instalaţia de 

ardere controlată şi un nivel de depozitare a deşeurilor în Celula 4 similar nivelului actual în 

Celula 3 (aproape de capacitatea maximă de depozitare); aceeaşi tendinţă crescătoare se observă 

şi în cazul valorii Percentilei 98, valoare maximă fiind însă cu aprox 25% mai mică decât în cele 

mai nefavorabile condiţii. 

Estimarea concentraţiei de miros, H2S şi NH3 în aerul din zonele rezidenţiale 

Pe lângă realizarea hărţilor de dispersie a poluanţilor în aer Pachetul de programe 

Aermod View, versiunea 9.9.0, permite determinarea concentraţiilor maxime ale poluanţilor în 

diverse puncte de pe amplasament; această facilitate a fost utilizată pentru determinarea nivelului 

de poluare a aerului în cartierele din Braşov aflate în vecinătatea depozitului. Punctele au fost 

stabilite la limita cartierelor, către depozit. 
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Figura nr. 6 Dispunerea punctelor din zonele rezidenţiale testate 

Rezultatele obţinute arată că, atât în cazul NH3 cât şi în cazul H2S, concentraţiile maxime 

se situează sub valorile CMA atât pentru timpi de mediere de 30 minute cât şi pentru 24 ore. 

Excepţie face punctul din cartierul Triaj unde concentraţia de H2S, în cele mai nefavorabile 

condiţii (12,9 µg/m3
), se situează peste pragul de alertă pentru timp de mediere de 30 minute. În 

98% din perioada unui an însă, în acelaşi punct, concentraţiile de H2S se situează sub 0,88µg/m3
• 

Chiar dacă valorile concentraţiilor de NH3 şi H2S se situează sub Concentraţiile Maxime 

Admise, datorită faptului că aceşti poluanţi prezintă un prag de detecţie al mirosului foarte scăzut 

(între 0,2 şi 2,0 µg /m3 pentru H2S şi între 9,73 şi 697µg ug/m3 pentru NH3) este posibil ca o 

parte din populaţie să resimtă un miros chiar la aceste concentraţii scăzute. 

Referitor la miros, în cele mai nefavorabile condiţii s-au identificat valori în domeniul 

1,17 - 5,84 ou/m3, valori care se încadrează în domeniul acceptat în statele europene cu valori 

limită stabilite pentru zonele rezidenţiale. În 98% din perioada unui an însă, valorile 

concentraţiei de miros se situează sub 1 ou/m3
; în aceste condiţii se poate spune ca în 98% din 

perioada unui an mirosul resimţit în aceste puncte va fi foarte slab sau chiar imperceptibil, în 

funcţie de sensibilitatea la miros specifică fiecarei persoane. 

A vând în vedere faptul că punctele testate în cele 8 cartiere se situează la limitele 

cartierelor către Depozitul ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov putem extinde aceste 

concluzii asupra întregului cartier din care face parte. 
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În cazul mirosului, în afara zonei de protecţie sanitară cele mai mari concentraţii de miros 

se situează în intervalul 5-10 ou/m3, pe direcţiile V-NV şi SV până la aproximativ 1300 m faţă 

de limita amplasamentului şi până la 3000m pentru zona de SV în rest concentraţia de miros în 

aerul înconjurător scăzând treptat cu creşterea distanţei faţă de amplasament; sunt identificate 

însă concentraţii de miros mai mari de lou/m3, care pot fi percepute de populaţie pentru o zona 

întinsă din jurul unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară. 

În aceleaşi condiţii de simulare, în 98% din perioada unui an, valorile Percentilei 98 (83,6 

µg/m3 H2S, 194µg/m3 
NH3 şi 40,3 ou/m3 miros) indică valori maxime reduse cu aprox. 30% 

comparativ cu cele mai nefavorabile condiţii meteo; la fel zona în care se manifestă 

concentraţiile maxime se reduce la nivelul amplasamentului, cu extindere în· zona de protecţie 

sanitară numai pentru H2S şi miros; în afara zonei de protecţie sanitară, cele mai mari 

concentraţii întâlnite se situează în intervalul 2-4 ou/m3 pentru miros şi sub pragul de alertă 

pentru H2S (sub 3 µg/m3). 

Evaluatorul de mediu apreciază că în 98% din perioada unui an nivelul mirosului în aer 

se încadrează în intervale acceptabile conform reglementarilor unor state europene (2-7 ou/m3
) 

care au stabilite Valori Limită în aer pentru zonele rezidenţiale. Mirosul poate fi însă perceput de 

aproximativ 50% din populaţie, în funcţie de sensibilitatea fiecărei persoane, până la distanţe de 

aprox. 1000m în jurul amplasamentului, cu precădere în zona V- NV. Aportul cel mai important 

în ceea ce priveşte concentraţia de miros în aer, o are cu precădere suprafaţa Celulei 3, în 

exploatare; emisiile dirijate de pe cele trei celule contribuie într-o mai mică masură la nivelul 

poluării cu miros, NH3 şi H2S în zona comparativ cu emisiile de suprafaţă. Iese în evidenţă, de 

asemenea, aportul emisiei de suprafaţă corespunzatoare staţiei de tratare levigat ( cu precădere 

bazinul de aerare şi cele două decantoare ale staţiei de pretratare ). 

Simulările de tip C conduc spre aceleaşi concluzii în cazul tuturor celor trei indicatori, 

respectiv, un aport redus al sistemului de captare/colectare şi ardere controlată asupra valorilor 

maxime estimate; aceasta datorită debitelor masice reduse ale puţurilor de captare racordate la 

sistem. Se observă însă o reducere a concentraţiei în aer în zonele rezidenţiale din jurul 

amplasamentului. Rolul acestui sistem, în aceste condiţii, va fi destul de redus din punct de 

vedere al nivelului de poluare cu NH3, H2S şi miros în aer primordial fiind rolul de degazare a 

depozitelor şi de reducere masivă a emisiilor de CI-Li de pe amplasament cu toate beneficiile care 

decurg din acest proces. 

În condiţiile în care celulele 1, 2 şi 3 sunt închise conform cerinţelor reglementărilor în 

vigoare, cu puţurile de captare racordate la sistemul de colectare şi sistemul de ardere controlată 

iar Celula 4 aproape la capacitate maximă de depozitare (simulare de tip D), se observă o 
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creştere a valorilor concentraţiilor maxime în aer, pentru toţi trei indicatorii, atât în cele mai 

nefavorabile condiţii, cât şi pentru 98% din perioada unui an. Trebuie avute în vedere însă 

următoarele aspecte: a) în timp emisiile de suprafaţă de NH3, H2S şi miros de pe celulele închise 

se reduc, deci şi aportul lor la nivelul de poluare, b) imediat după închiderea celulei 3 şi intrarea 

în exploatare a celulei 4 concentraţia de NH3, H2S şi miros în aer va scade substanţial, urmând să 

crească treptat odată cu suprafaţa deşeurilor depozitate în Celula 4. Valoarea emisiei de suprafaţă 

poate fi ţinută însă sub control prin reducerea suprafeţei descoperite a deşeurilor de pe Celula 4. 

IMPACTUL MIROSULUI PE RECEPTORII SENSIBILI 

Criteriile de evaluare a mirosurilor utilizate pentru interpretarea rezultatele modelării de 

miros 

Evaluarea impactului mirosurilor asupra populaţiei trebuie să ţină seama de câţiva factori 

cum ar fi intensitatea fiecărui miros studiat, frecvenţa şi fluctuaţia, nivelurile din mediu etc. şi 

aceşti factori ar trebui să fie luaţi în considerare în evaluarea impactului. Studiile efectuate arată 

că răspunsul nasului uman nu este liniar corelat cu concentraţia mirosului şi că relaţia dintre 

concentraţie şi intensitatea depinde de tipul de miros. În general, două mirosuri generează miros 

neplăcut la concentraţii diferite, în funcţie de natura şi intensitatea lor. De asemenea, două 

mirosuri cu aceeaşi concentraţie nu au aceeaşi intensitate şi astfel nu provoca acelaşi disconfort. 

În plus, disconfortul olfactiv depinde nu numai de nivelul mirosului (intensitate şi concentraţie) 

dar şi de fluctuaţiile acestora. Într-adevăr, nasul uman se obişnuieşte cu un miros şi temperează 

aspectul de jenă, mai ales dacă mirosurile percepute sunt de intensitate redusă. 

Aerul ambiental, fie urban sau rural, are un miros. Acesta provine de la toate sursele 

locale, naturale, agricole, rezidenţiale sau industriale existente. Dacă aerul ambiental ar putea fi 

analizat în comparaţie cu un aer inodor, aşa cum este utilizat într-un laborator de olfactometrie, 

concentraţiile de miros ar varia între 3 şi 7 ouE/m3
• 

Astfel, în contextul acestui studiu, nivelurile de miros ambiental nu au fost luate în 

considerare. Doar contribuţia sursei de emisie studiată per ansamblu a fost evaluată. 

Din informaţiile de specialitate existente reiese faptul că prin cunoaşterea frecventei de 

apariţie a mirosurilor este posibilă o descriere adecvată şi suficient de exactă a gradului de 

afectare a locuitorilor. 

Date din literatura de specialitate privind niveluri de expunere la miros: 

În Canada de exemplu, există următoarele recomandări pentru pragul de admisibilitate a 

intensitatii mirosului dintr-un mediu standardizat şi fără mirosuri în general: 
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► 1 ouE/m3 este pragul de percepţie, adică nivelul la care 50% din populaţie percepe 

mirosul; 

► 2 până la 3 ouE/m3 este pragul de recunoaştere a mirosului, adică nivelul la care 50% din 

oamenii pot începe să detecteze calitatea mirosului; 

► 5 ouE/m3 pragul de discernământ al mirosului. Unele persoane pot să facă reclamaţii; 

► 1 O ouE/m3 nivelul la care pot fi aşteptate reclamaţii de la populaţie. 

► Orientările pentru supravegherea activităţilor de compostare din Canada (MDDEFP, 

2012) stabilesc la percentila 98, ţinta de 1 ouE/m3 la marginea zonei rezidenţiale sau 

comerciale sau la primul vecin (receptor). 

În Marea Britanie există următoarele criterii de impact ale mirosului: 

• La percentila 98, 1 ouE > 1 O ouE/ m3 
- plângerile de la populaţie sunt foarte probabile şi 

expunerea la aceste niveluri de miros reprezintă un semnal pentru declanşarea de acţiuni 

de atenuare; 

• La percentila 98, 1 ouE > 5 ouE I m3 
- pot apărea reclamaţii în funcţie de sensibilitatea 

populaţiei şi a naturii mirosului, acest nivel poate constitui o problemă de 

disconfort/reclamaţii; 

• La percentila 98, 1 ouE <3 ouE/m3 
- este puţin probabil să apară reclamaţii şi expunerea 

sub acest nivel este puţin probabil să constituie o poluare semnificativă sau un prejudiciu 

semnificativ, cu excepţia cazului în care populaţia este foarte sensibilă sau mirosul de 

natură neplăcută. 

Olanda are următoarele ţinte pentru instalaţiile de compostarea deşeurilor organice: 

► La percentila 98, 1,5 ouE/ m3 pentru instalaţii noi sau 3 ouE1 m3 la receptorii sensibili la 

miros pentru instalaţiile existente. 

Impactul unui miros este în directă corelaţie cu aşteptările persoanelor care locuiesc în zona 

respectivă. Mirosurile asociate unei zone industriale sunt mult mai uşor tolerate în vecinătatea 

acestora. La fel şi în cazul mirosurilor generate de procese naturale cum ar fi mlaştinile sau a 

celor generate de activităţile din agricultură. Nu este şi cazul mirosurilor generate de depozitele 

de deşeuri, staţiile de epurare, agricultura la nivel industrial. 

!misiile de miros se vor evalua dacă ele se pot recunoaşte dacă provin din instalatii. Adică, 

acestea trebuie să poată fi diferenţiate faţă de alte mirosuri provenite din traficul auto, centralele 

termice gospodăreşti, vegetaţie arsă, lucrări agricole ce implică împrăştiere de îngrăşaminte sau 

altele similare. 

Evaluarea impactului mirosului ar trebui să ţină seama de factorii FIDOL (frecvenţa, 

intensitatea, durata, caracterul ofensiv şi localizarea). În funcţie de aceşti factori aceeaşi 

concentraţie de miros poate fi acceptabilă sau nu. 
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Durata în care mirosul este resimtit corelează direct cu impactul acestuia, cu cât durata unui 

eveniment olfactiv este mai scurtă cu atât este mai uşor acceptat. 

Intensitatea mirosului este puterea cu care este percepută senzaţiei de rmros. Această 

proprietate de intensitate este utilizată pentru a localiza sursa de mirosuri şi, probabil, cea mai 

direct legată de tulburările de miros. Intensitatea mirosului poate fi exprimată folosind o scală a 

intensităţii mirosului, care este o descriere verbală a unei senzaţii de miros căreia i se atribuie o 

valoare numerică. Intensitatea mirosului poate fi împărţită în următoarele categorii în funcţie de 

intensitate: 

O - fără miros 

1 - foarte slab (prag de miros) 

2 - slab 

3 - distinct 

4 -puternic 

5 - foarte puternic 

6 - intolerabil 

Evaluarea hedonică este procesul de evaluare a mirosurilor în funcţie de o scară care 

variază de la extrem de neplăcut la extrem de plăcut. Este important să reţinem că intensitatea şi 

tonul hedonic, deşi similare, se referă la diferite lucruri: adică forţa mirosului (intensitatea) şi 

plăcerea unui miros (ton hedonic). Mai mult, este important de menţionat că percepţia asupra 

unui miros se poate schimba de la plăcut la neplăcut, odată cu creşterea concentraţiei, intensităţii, 

timpului, frecvenţei şi experienţei anterioare cu un miros specific - toţi factori în determinarea 

unui răspuns. 

Trebuie să se cunoască şi o nuanţă a pragului la care apar reclamaţii formulate de 

rezidenţi, deoarece reclamaţiile depind mult de intensitatea mirosurilor percepute, ofensivitatea 

şi frecvenţa de apariţie. De asemenea, sensibilitatea individuală la mirosuri are o influenţă 

importantă în formularea unei reclamaţii. 

Descriptori pentru impactul mirosului (mirosurile „cele mai ofensive") în funcţie de 
sensibilitatea receptorului 
Tabel nr.18 

Nivelul de Sensibilitatea receptorului 
expunere la miros 

Scăzută Medie Crescută 

C98, OUE /m3 

2:10 Moderată Substanţială Substanţială 

5-<10 Moderată Moderată Substanţială 
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3-<5 Uşoară Moderată Moderată 

1,5-<3 Neglijabilă Uşoară Moderată 

0,5-<l,5 Neglijabilă Neglijabilă Uşoară 

Neglijabilă Neglijabilă Neglijabilă 

În acest studiu, impactul mirosului a fost studiat în principal în funcţie de percentila 98. 

Percentilele oferă informaţii despre frecvenţa expunerii la un punct receptor. Deci, percentila 98 

indică valoarea concentraţiei, adică 98% din concentraţiile calculate la un punct de emisie/imisie 

sunt mai mici şi 2% din concentraţiile calculate sunt mai mari decât ţintele stabilite prin 

directive/reglementări. 

Notă : Valoarea maximă corespunzătoare percentilei 98 se referă la valoarea cea mai mare care 
se poate atinge în 98% din perioada unui an, respectiv pentru 8585 ore din maximul de 
8760 ore din an. Percentila 98 este frecvent utilizată în interprtarea rezultatelor 
dispersiilor atât pentru poluanţii chimici cât şi în studiile privind prezenţa mirosului în aer. 

În baza scenariului modelat de evaluatorul de mediu - ECOIND Bucureşti. 

► pentru situaţia actuală - la nivelul lunii iunie 2020, în cazul simulărilor de tip A şi B cu 

celulele 1 şi 2 închise iar puţurile de captare biogaz de pe Celulele 1 şi 2 evacuează liber 

în aer gazul de depozit, nefiind racordate la sistemul de colectare şi ardere controlată 

► evaluarea aportului Celulei 4, după încetarea depozitării deşeurilor în Celula 3 ş1 

închiderea acesteia în aceleaşi condiţii ca şi celulele 1 şi 2; în situaţia în care puţurile de 

captare aferente celulelor 1, 2 şi 3 sunt conectate la sistemul de captare/colectare biogaz 

şi instalaţia de ardere controlată iar Celula 4 în exploatare, la capacitatea din prezent a 

Celulei 3. 

Pentru Hidrogen sulfurat 

• În afara zonei de protecţie sanitară, valorile maxime ale concentraţiei de H2S în aer 

se situează în 98% din perioada unui an între 1-3 µ,g/m3 în partea de NV şi sub 1 

µ,g/m3 în rest. Simulările de tip D indică, o creştere a concentraţiilor maxime estimate 

atât în cele mai nefavorabile condiţii cât şi pentru Percentila 98 cu aprox. 10%, valori 

care se manifestă cu precădere pe amplasament şi în zona de protecţie sanitară, mai puţin 

în zonele rezidenţiale. 

Pentru Amoniac 

• pentru simulările de tip A, în zona rezidenţială s-au calculat valori de amoniac 

situate sub 8 µ,g/m3 
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• iar la simulare de tip D, (cu capacitatea de depozitare maximă pe Celula 4), în cele mai 

nefavorabile condiţii de emisie şi dispersie, în zonele rezidenţiale, concentraţiile de NH3 

în aer se situează sub 50 µg/m3 (16,6% din valoarea CMA). 

Pentru miros 

Concentraţiile de miros la receptorii sensibili (zona rezidenţială) sunt următoarele: 

• Rezultatele dispersiilor pentru Simularea A , ( cu toate sursele de emisie din prezent) şi în 

cele mai nefavorabile condiţii meteorologice, arată că în cazul mirosului, în cele mai 

nefavorabile condiţii sunt identificate şi concentraţii de miros mai mari de I ouE/m3
, 

situate în intervalul 5-10 ouE/m3 care pot fi percepute de populaţie pentru o zonă întinsă 

din jurul unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară, cele mai mari 

concentraţii de miros s-au înregistrat pe direcţiile V-NV până la aproximativ 1300 m 

faţă de limita amplasamentului şi până la 3000 m pentru zona de SV. In rest, 

concentraţia de miros în aerul înconjurător scăzând treptat cu creşterea distanţei faţă de 

amplasament. Aportul cel mai important în ceea ce priveşte concentraţia de miros în aer, 

o are cu precădere suprafaţa Celulei 3, în exploatare. 

• în condiţii climatice normale, în 98% din perioada unui an, valorile concentraţiei 

de miros se situează sub 1 ou/m3
; în aceste condiţii se poate spune că in 98% din 

perioada unui an mirosul resimţit de populaţie în cartierele testate va fi foarte slab sau 

chiar imperceptibil, în funcţie de sensibilitatea la miros specifică fiecarei persoane. 

• In condiţiile în care celulele I, 2 şi 3 sunt închise conform cerinţelor reglementărilor în 

vigoare, cu puţurile de captare racordate la sistemul de colectare şi sistemul de ardere 

controlată iar Celula 4 aproape la capacitate maximă de depozitare (simulare de tip D), 

se observă o creştere a valorilor concentraţiilor maxime modelate în aer, pentru toţi trei 

indicatorii (de NH3, H2S şi miros), atât în cele mai nefavorabile condiţii, cât şi pentru 

98% din perioada unui an. Trebuie avute în vedere însă următoarele aspecte: 

a) în timp emisiile de suprafaţă de NH3, H2S şi miros de pe celulele închise se 

reduc, deci şi aportul lor la nivelul de poluare, 

b) imediat după închiderea celulei 3 şi intrarea în exploatare a celulei 4 

concentraţia de NH3, H2S şi miros în aer va scade substanţial, urmând să crească treptat 

odată cu suprafaţa deşeurilor depozitate în Celula 4. 

• Rezultatele modelării mirosului (pentru situaţia actuală şi evaluarea aportului 

Celulei 4) arată că impactul olfactiv al depozitului zonal ecologic de deşeuri asupra 
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calităţii aerului din zona rezidenţială este moderat. Adică frecvenţa de depăşire a 1 

ouE/m3 este de 2% ore de miros pe an calendaristic, adică 175 ore/an. 

• Acest impact, la concentraţiile modelate de 5-10 ouE/m3 (în cele mai nefavorabile 

condiţii meteorologice), poate fi perceput de populaţie într-o zonă intinsă din jurul 

unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară, pe direcţiile V-NV şi SV, 

ceea ce poate constitui o problemă de disconfort/reclamaţii şi se impun măsuri de 

remediere. 

• În condiţii climatice normale, în 98% din perioada unui an, valorile concentraţiei de 

miros se situează sub 1 ouE/m3
, condiţii în care se poate spune că în 98% din perioada 

unui an mirosul resimţit de populaţie în puncte va fi foarte slab sau chiar imperceptibil, 

în funcţie de sensibilitatea la miros specifică fiecarei persoane. De precizat că 

reglementările din ţările care au Valori Limită în aer pentru miros în zone rezidenţiale 

acestea sunt respectate. 

D.3. RECOMANDĂRI ŞI MĂSURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA 

IMPACTULUI NEGATIV ŞI MAXIMIZAREA CELUI POZITIV; 

Pe baza rezultatelor prezentate în acest studiu, având în vedere fenomenele meteorogice 

specifice datorate reliefului din zona amplasamentului, de depresiune intramontană, care 

influenţează dispersia poluanţilor dar şi a faptul că la data realizării studiului, posibilitatile BAT 

de reducere a emisiilor/imisiilor de miros nu au fost epuizate, formulăm următoarele 

recomandări pentru S.C. FIN ECO S.A necesare controlării mirosului rezultat din activitatea 

societăţii: 

1. Reducerea mirosurilor la sursă (gestionarea fluxului): 

optimizarea gestionării fluxului prin reducerea la minimum a timpului de staţionare a 

deşeurilor (potenţial) mirositoare aflate în depozit, diminuarea suprafeţei zonei active de 

depozitare a deşeurilor la maxim 2500m2
, acoperirea periodică a zonei active de 

depozitare cu un strat din material inert. Valoarea emisiei de suprafaţă poate fi ţinută sub 

control prin reducerea suprafeţei descoperite a deşeurilor de pe Celula 4. 

Racordarea puţurilor de captare biogaz de pe Celulele 1 şi 2 şi în viitor 3 la sistemul de 

colectare a gazelor de depozit şi ardere controlată. 

Lucrări de închidere a celulei 3. 

Utilizarea de sisteme de pulverizare cu volum mare, în zonele active de manipulare a 

deşeurilor, dacă este cazul. 
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2. !misiile calculate sunt rezultatul unor modele matematice care trebuie verificate prin 

măsurile de monitorizare ( conform cerinţelor prevăzute în autorizaţia integrată de 

mediu existentă şi completată cu cea care va fi emisă în viitor) în vederea ajustării 

planului de măsuri pentru prevenirea efectelor. Se impune: 

Monitorizarea calităţiile aerului înconjurător în următoarele condiţii: 

- la limita amplasamentului (trimestrial) pentru NH3, H2S, şi NMVOC; 

- în zona rezindenţială dar şi cu receptorii sensibili cei mai expuşi, (pe direcţiile V-NV şi 

SV, anual sau la reclamaţii pentru NH3, H2S, metilmercaptan, NMVOC, PM10 şi pulberi 

sedimentabile. 

- Monitorizarea calităţiile aerului la nivelul platformelor/celulelor 1, 2 şi 3 în zona staţiei 

de epurare levigat, în zona staţiei de sortare, în zona de preepurare ape spălare în bazine de 

decantare, la limita zonelor rezidenţiale, în centrul zonelor rezidenţiale ( de cel puţin 4 ori/an 

în perioada caldă cu calm atmosferic) pentru indicatorii NH3, H2S, metilmercaptan, COV şi 

PM10. 

- Monitorizarea parametrilor tehnologici pentru activitatea de gestionare a gazului de 

depozit. 

- Monitorizarea parametrilor tehnologici ai calităţii apelor subterane din zona de influenţă 

a depozitului pe perioada de execuţie a lucrărilor de închidere. 

3. Perdea vegetală de protecţie realizată din arbori cu creştere înaltă care să 

împrejmuiască depozitul mai ales la nivelul celulei 4. 

4. Actualizarea studiului de dispersie a poluanţilor (NH3, H2S) cu valorile măsurate în 

cadrul programului de monitorizare şi cele de miros (măsurate fie cu olfactometru portabil 

sau cu Nas electronic&cromatograf ultrarapid) în condiţii de funcţionare normală a 

depozitului, după racordarea puţurilor de captare biogaz de pe Celulele 1 şi 2 şi în viitor 3 

la sistemul de colectare a gazelor de depozit şi ardere controlată şi implementarea 

măsurilor de remediere. 

E. ALTERNATIVE 

Nu este cazul 

F. CONCLUZII 

► Amplasarea şi functionarea obiectivului investigat nu eliberează substante 

periculoase în concentratii care pot determina riscuri semnificative asupra stării de 

sănătate a populatiei din imediata sa vecinătate. 
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► Modelarea dispersiei pentru amoniac, hidrogen sulfurat şi miros, rezultate ca 

urmare a activităţilor din cadrul depozitului ecologic zonal de deşeuri nepericuloase 

din localitatea Săcele, zona CET fn au înregistrat valori care nu depăşesc valorile 

limită pentru protejarea sănătăţii umane înafara zonei de protecţie sanitară a 

depozitului: 

o pentru Hidrogen sulfurat, în afara zonei de protecţie sanitară, valorile 

maxime ale concentraţiei de H2S în aer se situează în 98% din perioada unui 

an între 1-3 µ.g/m3 în partea de NV şi sub 1 µ.g/m3 în rest. Prognoza pentru 

celula 4 indică o creştere a concentraţiilor maxime estimate atât în cele mai 

nefavorabile condiţii cât şi pentru Percentila 98 cu aprox. 10%, valori care se 

manifestă cu precădere pe amplasament şi în zona de protecţie sanitară, mai 

puţin în zonele rezidenţiale. 

o Pentru Amoniac, pentru simulările de tip A ( cu toate sursele de emisie din 

prezent), în zona rezidenţială s-au calculat valori de amoniac situate sub 8 

µ.g/m3 iar la simulare de tip D, (cu capacitatea de depozitare maximă pe Celula 

4), în cele mai nefavorabile condiţii de emisie şi dispersie, în zonele rezidenţiale, 

concentraţiile de NH3 în aer se situează sub 50 µg/m3 (16,6% din valoarea CMA). 

o Concentraţiile de miros la receptorii sensibili (zona rezidenţială) sunt 

următoarele: 

o În condiţii climatice normale, rezultatele dispersiilor de mrros pentru 

Simularea A, (cu toate sursele de emisie din prezent) în 98% din perioada unui 

an, valorile concentraţiei de miros se situează sub 1 ou/m3
; în aceste condiţii se 

poate spune că în 98% din perioada unui an mirosul resimţit de populaţie în 

puncte va fi foarte slab sau chiar imperceptibil, în funcţie de sensibilitatea la 

miros specifică fiecărei persoane. 

o Autorii studiului de olfactometrie apreciază că în cazul mirosului, pentru 

simularea A, (cu toate sursele de emisie din prezent) şi în cele mai nefavorabile 

condiţii meteorologice, sunt identificate concentraţii de miros mai mari de 

louE/m3, care pot fi percepute de populaţie pentru o zonă întinsă din jurul 

unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară, cele mai mari concentraţii 

de miros se situează în intervalul 5-10 ouE/m3
, pe direcţiile V-NV până la 

aproximativ 1300 m faţă de limita amplasamentului şi până la 3000 m pe 

direcţia SV în rest, concentraţia de miros în aerul înconjurător scăzând treptat cu 

creşterea distanţei faţă de amplasament; Aportul cel mai important în ceea ce 
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priveşte concentraţia de miros în aer, o are cu precădere suprafaţa Celulei 3, în 

exploatare. 

o În condiţiile în care celulele I, 2 şi 3 sunt închise conform cerinţelor 

reglementărilor în vigoare, cu puţurile de captare racordate la sistemul de 

colectare şi sistemul de ardere controlată iar Celula 4 aproape la capacitate 

maximă de depozitare (simulare de tip D) se observă o creştere a valorilor 

concentraţiilor maxime modelate în aer, pentru toţi trei indicatorii ( de NH3, H2S 

şi miros), atât în cele mai nefavorabile condiţii, cât şi pentru 98% din perioada 

unui an. Trebuie avute în vedere însă următoarele aspecte: 

a) în timp emisiile de suprafaţă de NH3, H2S şi miros de pe celulele 

închise se reduc, deci şi aportul lor la nivelul de poluare, 

b) imediat după închiderea celulei 3 şi intrarea în exploatare a celulei 4 

concentraţia de NH3, H2S şi miros în aer va scade substanţial, urmand să crească 

treptat odată cu suprafaţa deşeurilor depozitate in Celula 4. Valoarea emisiei de 

suprafaţă poate fi ţinută însă sub control prin reducerea suprafeţei descoperite a 

deşeurilor de pe Celula 4. 

o Rezultatele modelării mirosului (pentru situaţia actuală şi evaluarea 

aportului Celulei 4) arată că impactul olfactiv al depozitului zonal ecologic 

de deşeuri asupra calităţii aerului din zona rezidenţială este moderat. Adică 

frecvenţa de depăşire a 1 ouE/m3 este de 2% ore de miros pe an 

calendaristic, adică 175 ore/an. 

o Acest impact, la concentraţiile modelate de 5-10 ouE/m3 (în cele mai 

nefavorabile condiţii meteorologice), poate fi perceput de populaţie într-o 

zonă întinsă din jurul unităţii, dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară, 

pe direcţiile V-NV- şi SV, ceea ce poate constitui o problemă de 

disconfort/reclamaţii şi impun măsuri de remediere. 

o În condiţii climatice normale, în 98% din perioada unui an, valorile 

concentraţiei de miros se situează sub 1 ouE/m3
; în aceste condiţii se poate spune 

că în 98% din perioada unui an mirosul resimţit de populaţie în puncte va fi foarte 

slab sau chiar imperceptibil, în funcţie de sensibilitatea la miros specifică fiecarei 

persoane. 

► În cazul funcţionării depozitului (la momentul actual şi după deschiderea celulei 4), 

indicii de hazard (III) calculaţi pe baza concentraţiilor estimate ale amoniacului şi 

ale hidrogenului sulfurat la distanţele de 450m, 500 m, 800m şi mai mari de 1000m 
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faţă de amplasament, pentru perioadă de mediere 24 ore s-au situat sub valoarea 1 

ceea ce indică improbabilitatea unei toxicităţi potenţiale asupra sănătăţii grupurilor 

populaţionale din vecinătate. 

• în anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza depozitare sistată celula 1 

şi celula 2, faza de exploatare (depozitare activă) celula 3; zona locuită la 

distanţe mai mari de 1000m, indicii de hazard calculaţi s-au situat în intervalul 

0,01-0,051 cu o singură excepţie, localitatea Tărlugeni situată la distanţa de 

6500m faăţ de perimetrul depozitului unde m calculaţi pentru H2S au fost mai 

mari dar tot subunitari (0,1-0,13). 

• în anul 2019 - CUMULAT CELULA 1 + 2 + 3 ( Faza depozitare sistată celula 1 

şi celula 2, faza de exploatare ( depozitare activă) celula 3, zona de locuit la 

distanţe începând cu 450m până la 800m, indicii de hazard calculaţi au fost 

subunitari (0,013 -0,025). 

• Conform datelor prognozate pentru anul 2022, CUMULAT CELULELE 1 +2 

+3 +4 (Faza depozitare sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare 

(depozitare activă) celula 4, zona locuită la distanţe mai mari de 1000m, indicii 

de hazard calculaţi au fost subunitari (0,13 -0,38). 

• Prognoza pe anul 2022, CUMULAT CELULELE 1 +2 +3 +4 ( Faza depozitare 

sistată celula 1, celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare activă) celula 

4, zona locuită la distanţe mai mici de 1000m (de la 450m până la 800m), indicii 

de hazard calculaţi au fost tot subunitari (0,013 -0,038). 

Rezultatele evaluărilor de mediu şi sănătate permit conturarea concluziei că Celula 4 

a depozitului ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov poate fi construită şi poate 

funcţiona pe terenurile situate în extravilanul oraşului Săcele şi identificate cu nr. CAD 

100045; nr. CAD 100065; nr. CAD 100072, nr. CAD 100054; nr. CAD 100087; nr. CAD 

100047 conform documentaţiei depuse (Memoriu /proiect tehnic/documentaţia pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire), Certificat de urbanism, Raport la Studiul de Impact Mediu 

pentru „Execuţie Celula 4 Depozit Ecologic Zonal Braşov, prin excavare agregate minerale 

(perimetru temporar DURBA V - FIN ECO 4)", Studiu de dispersie a emisiilor de poluanţi în 

atmosferă, pentru proiectul „Execuţie Celula 4 DEPOZIT ECOLOGIC ZONAL Braşov, Studiu 

de olfactometrie dinamică pentru Depozitul Ecologic Zonal de deşeuri Braşov, Plan de încadrare 

în zonă amplasament şi vecinătăţi) şi implementarea recomandărilor formulate. 
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Concluziile formulate se referă strict la situaţia descrisă şi evaluată şi sunt valabile 

pentru actualul amplasament. Orice modificare de orice natură în caracteristicile 

obiectivului poate să conducă la modificări ale expunerii, riscului şi implicit impactul 

asociat acesteia. 

Studiul a fost realizat la solicitarea S.C. FIN - ECO BRAŞOV S.A., cu sediul în 

localitatea Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr. 13, etaj 1, cod poştal 500092, jud. Braşov, în baza 

documentaţiei depuse pe proprie răspundere şi în contextul legislaţiei actuale. 

Orice reclamaţie din partea vecinilor se rezolvă de către beneficiar. Institutul 

Naţional de Sănătate Publică (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 Ia dosar sau/şi nerespectarea 

recomandărilor şi condiţiilor menţionate în acest studiu duce Ia anularea lui. 

G.REZUMAT 

Studiul a fost realizat Ia solicitarea S.C. FIN - ECO BRAŞOV S.A., cu sediul în 

localitatea Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr. 13, etaj 1, cod poştal 500092, jud. Braşov, în baza 

documentaţiei depuse pe proprie răspundere şi în contextul legislaţiei în vigoare. 

Acest proiect propune "Execuţie celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate 

minerale (perimetru temporar-DURBAV-FIN-ECO 4)" în localitatea Săcele, str. Rampei, f.n., 

jud. Braşov. 

Conform datelor fumizate de Raportul la Studiul de impact pentru proiectul menţionat, 

depozitul ecologic zonal este delimitat şi se învecinează, după cum urmează: 

• La Nord - terasamentul înalt de 7-8 m, pe care se află linia ferată care deserveşte CET 

Braşov; dincolo de terasament, respectiv pe partea opusă amplasamentului, se află 

depoul Staţiei Braşov Triaj şi hala de reparaţii a acesteia, precum şi drumul de 

pământ DC 1 O; pe latura terasamentului vecină cu amplasamentul se află o estacadă 

pentru o conductă de transport apă caldă; 

• La Sud - drumul de exploatare agricolă - DE42 - şi o linie de înaltă tensiune de 20 kV; 
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• La Vest - amplasamentul se învecinează cu o proprietate privată şi S.C. CET Braşov 

S.A.; 

• La Est - limita amplasamentului este dată de o linie perpendiculară, care uneşte 

drumurile de exploatare agricolă DEIO şi DE42. Tot la Est, la distanţa de 0,5-lkm se 

găseşte pârâul Durbav şi drumul de exploatare agricol DE3. 

În zona Triaj (T2 - Subzona transporturilor feroviare) există câteva clădiri locuite care 

se află practic amplasate între liniile de cale ferată. Distanţa de la corpul depozitului până la 

aceste clădiri este cuprinsă între 450m şi 800m. 

În ceea ce priveşte poziţionarea unităţii în raport cu localităţile învecinate, cele mai 

apropiate cartiere de locuinţe din municipiul Braşov (L 1 a; L2a; L3a) sunt amplasate la peste 

1000m faţă de corpul depozitului 

Proiectul propune construcţia Celulei 4 a depozitului ecologic cu următoarele caracteristici: 

Caracteristici extindere depozit ecologic zonal - celula 4 rezultate în urma lucrărilor de 
terasamente 

Lungime bazin rampă (partea inferioară): 301,70 m 

Lăţime medie bazin rampă ( partea inferioară): 27 m 

Lungime superioară partea N-E: 368 m 

Lungime superioară partea S-V: 368 m 

Lăţime medie totală celula 4 ( partea superioară): 89,15 m 

Adâncime medie faţă de cota teren natural: 21 m 

Volum săpătură totală bazin rampă (în debleu): cca. 431.000 mc 

Suprafaţa totală construită la partea superioară a celulei 4: 32.520 mp ( 3,52 ha) 

Perimetrul la partea superioară: cca. 915 m 

Suprafaţa totală construită la partea inferioară a celulei 4: 7.800 mp ( 0,78 ha) 

Suprafaţă de depozitare la sol a celulei 4: 24.000 mp ( 2,4 ha) 

înălţimea maximă de depozitare în rambleu: 23 m 

Capacitate de depozitare deşeuri celula 4 (debleu+ rambleu): cca. 950.000, respectiv cca. 760.000 t calculată la o 

densitate medie a deşeurilor compactate de 0,8 t/mc 

Potenţialul factor de risc şi de disconfort pentru sănătatea populaţiei din vecinătatea 

Depozitului ecologic zonal Braşov este reprezentat de emisiile din depozitele de 

deşeuri ( emisii de amoniac, hidrogen sulfurat dar şi alte emisii gazoase (metan, 

NMVOC, metil-mercaptan şi pulberi) precum şi de mirosul generat de activităţile specifice. 
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1. Rezultatele dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi de la depozitului 

ecologic de deşeuri realizat de S.C. Eco Simplex Nova S.R.L. Bucureşti. 

Valorile rezultate din modelarea dispersiei poluanţilor (amoniac, hidrogen sulfurat, metil 

mercaptan şi NMCOV) rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasamentul S.C. FIN ECO 

S.A. (la limita zonei de protecţie sanitară - zona locuită la distanţe mai mari de 1000m faţă de 

amplasament şi în locuinţe izolate la distanţe între 450-800m, în cele două situaţii: 

► Anul 2019 - cumul celulele 1 + 2+ 3 (Faza depozitare sistată celula 1 şi celula 2, faza de 

exploatare (depozitare activă) celula 3, 

► Prognoza pentru anul 2022 - cumul celulele 1+2+3+4 ( Faza depozitare sistată celula 1, 

celula 2 şi celula 3, faza de exploatare (depozitare activă) celula 4 s-au situat sub cele 

legiferate, astfel, 

Valorile înregistrate pentru indicatorul NH3 se situează atât sub limita concentraţiei 

medii de scurtă durată cât şi sub valoarea concentraţiei medii de lungă durată - ST AS 

12574/87. 

Concentraţiile rezultate din modelare pentru indicatorul H2S se situează atât sub limita 

concentraţiei medii de scurtă durată cât şi sub valoarea concentraţiei medii de lungă durată -

STAS 12574/87. 

Concentraţiile rezultate din modelare pentru indicatorul Metil - Mercaptan se situează 

sub valoarea concentraţiei medii de lungă durată - STAS 12574/87. 

2. Rezultatele dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi de la depozitului ecologic de 

deşeuri realizat de ECOIND- Bucureşti. 

► Rezultatele modelării dispersiei pentru - H2S 

- Valorile maxime ale concentraţiei de H2S În aer, în afara zonei de protecţie sanitară, 

se situează în 98% din perioada unui an Între 1-3 µ,g/m3 în partea de NV şi sub 1 

µ,g/m3 în rest. Prognoza pentru celula 4 indică o creştere a concentraţiilor maxime 

estimate atât în cele mai nefavorabile condiţii cât şi pentru Percentila 98 cu aprox. 

10%, valori care se manifestă cu precădere pe amplasament şi în zona de protecţie 

sanitară, mai puţin în zonele rezidenţiale. 

► Rezultatele modelării dispersiei pentru amoniac, pentru simulările de tip A (cu toate 

sursele de emisie din prezent), în zona rezidenţială s-au calculat valori de amoniac 

situate sub 8 µ,g/m3 iar la simulare de tip D, (cu capacitatea de depozitare maximă pe 

Celula 4), în cele mai nefavorabile condiţii de emisie şi dispersie, în zonele rezidenţiale, 

concentraţiile de NH3 în aer se situează sub 50 µg/m3 
( 16,6% din valoarea CMA). 

► Concentraţiile de miros la receptorii sensibili (zona rezidenţială) sunt următoarele: 
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o În condiţii climatice normale, rezultatele dispersiilor de miros pentru simularea 

A, (cu toate sursele de emisie din prezent) în 98% din perioada unui an, valorile 

concentraţiei de miros se situează sub 1 ou/m3
; în aceste condiţii se poate spune că in 98% 

din perioada unui an mirosul resimţit de populaţie în puncte va fi foarte slab sau chiar 

imperceptibil, în funcţie de sensibilitatea la miros specifică fiecărei persoane. 

o Autorii studiului de olfactometrie apreciază că în cazul mirosului, pentru 

simularea A, (cu toate sursele de emisie din prezent) şi în cele mai nefavorabile condiţii 

meteorologice, sunt identificate concentraţii de miros mai mari de louE/m3, care pot fi 

percepute de populaţie pentru o zonă intinsă din jurul unităţii, dincolo de limitele zonei de 

protecţie sanitară, cele mai mari concentraţii de miros se situează în intervalul 5-1 O 

ouE/m3
, pe direcţiile V-NV până la aproximativ 1300 m faţă de limita 

amplasamentului şi până la 3000 m pe direcţia SV în rest, concentraţia de miros in aerul 

înconjurător scăzand treptat cu creşterea distanţei faţă de amplasament. Aportul cel mai 

important în ceea ce priveşte concentraţia de miros în aer, o are cu precădere suprafaţa 

Celulei 3, în exploatare. 

o In condiţiile în care celulele 1, 2 şi 3 sunt închise conform cerinţelor 

reglementărilor în vigoare, cu puţurile de captare racordate la sistemul de colectare şi 

sistemul de ardere controlată iar Celula 4 aproape la capacitate maximă de depozitare 

(simulare de tip D) se observă o creştere a valorilor concentraţiilor maxime modelate în 

aer, pentru toţi trei indicatorii (de NH3, H2S şi miros), atât în cele mai nefavorabile 

condiţii, cât şi pentru 98% din perioada unui an. Trebuie avute în vedere însă următoarele 

aspecte: 

a) în timp emisiile de suprafaţă de NH3, H2S şi miros de pe celulele închise se reduc, 

deci şi aportul lor la nivelul de poluare, 

b) imediat după închiderea celulei 3 şi intrarea în exploatare a celulei 4 concentraţia 

de NH3, H2S şi miros în aer va scadea substanţial, urmând să crească treptat odată cu 

suprafaţa deşeurilor depozitate în Celula 4. Valoarea emisiei de suprafaţă poate fi ţinută 

însă sub control prin reducerea suprafeţei descoperite a deşeurilor de pe Celula 4. 

NIVELUL DE ZGOMOT CONSECUTIV ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE ALE 

DEPOZITULUI ZONAL ECOLOGIC DE DEŞEURI BRAŞOV 

Conform datelor extrase din Raportul la Studiul de Impact pentru proiectul "Execuţie 

celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru 
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temporar-DURBAV-FIN-ECO 4)", Raport de încercare nr.1804825/1/13.08.2018 eliberat de 

Wessling Romania SRL (nivel de zgomot echivalent la Limita incintei societăţii) şi distanţa de 

peste llan faţă de zonele protejate se estimează că nivelul . de zgomot în zonă consecutiv 

funcţionării depozitului de deşeuri ecologic zonal Braşov se va încadra în valorile limită 

indicate în tabelul următor; 

Tabelul nr. 12 - Valori limită pentru nivelul de zgomot 

Nivelul de zgomot echivalent la Nivelul de zgomot la nivelul celui mai 
limita incintei- Leq apropiat receptor sensibil 

65 dB* 
ziua - 55 dB** 
noaptea45 dB** 

Notă: * cf. STAS 10009/88, ** cf. Ord. 119/2014 

RECOMANDĂRI ŞI MĂSURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA 

IMPACTULUI NEGATIV ŞI MAXIMIZAREA CELUI POZITIV ŞI CONCLUZII 

Pe baza rezultatelor prezentate în acest studiu, având în vedere fenomenele meteorogice 

specifice datorate reliefului din zona amplasamentului, de depresiune intramontană, care 

influenţează dispersia poluanţilor dar şi a faptul că la data realizării studiului, posibilităţile BAT 

de reducere a emisiilor/imisiilor de miros nu au fost epuizate, formulăm următoarele 

recomandări pentru S.C. FIN ECO S.A necesare controlării mirosului rezultat din activitatea 

societăţii: 

1. Reducerea mirosurilor la sursă (gestionarea fluxului): 

- optimizarea gestionării fluxului prin reducerea la minimum a timpului de staţionare a 

deşeurilor (potenţial) mirositoare aflate în depozit, diminuarea suprafeţei zonei active de 

depozitare a deşeurilor la maxim 2500m2
, acoperirea periodică a zonei active de 

depozitare cu un strat din material inert. Valoarea emisiei de suprafaţă poate fi ţinută sub 

control prin reducerea suprafeţei descoperite a deşeurilor de pe Celula 4. 

- Racordarea puţurilor de captare biogaz de pe Celulele 1 şi 2 şi în viitor 3 la sistemul de 

colectare a gazelor de depozit şi ardere controlată. 

- Lucrări de închidere a celulei 3. 

- Utilizarea de sisteme de pulverizare cu volum mare, în zonele active de manipulare a 

deşeurilor dacă este cazul. 

2. !misiile calculate sunt rezultatul unor modele matematice care trebuie verificate prin 

măsurile de monitorizare ( conform cerinţelor prevăzute în autorizaţia integrată de 
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mediu existentă şi completată cu cea care va fi emisă în viitor) în vederea ajustării 

planului de măsuri pentru prevenirea efectelor, se impune: 

Monitorizarea calităţiile aerului înconjurător în următoarele condiţii: 

- la limita amplasamentului (trimestrial) pentru NH3, H2S, si NMVOC; 

- în zona rezindenţială dar şi cu receptorii sensibili cei mai expuşi, (pe direcţiile V-NV şi 

SV, anual sau la reclamaţii pentru NH3, H2S, metilmercaptan, NMVOC, PM10 şi pulberi 

sedimentabile. 

Monitorizarea calităţiile aerului la nivelul platformelor/celulelor 1, 2 şi 3 în zona 

staţiei de epurare levigat, în zona staţiei de sortare, în zona de preepurare ape spălare în 

bazine de decantare, la limita zonelor rezidenţiale, în centrul zonelor rezidenţiale ( de cel 

puţin 4 ori/an în perioada caldă cu calm atmosferic) pentru indicatorii NH3, H2S, 

metilmercaptan, COV şi PM10. 

Monitorizarea parametrilor tehnologici pentru activitatea de gestionare a gazului de 

depozit. 

Monitorizarea parametrilor tehnologici ai calităţii apelor subterane din zona de 

influenţă a depozitului pe perioada de execuţie a lucrărilor de închidere. 

3. Perdea vegetală de protecţie realizată din arbori cu creştere înaltă care să 

împrejmuiască depozitul mai ales la nivelul celulei 4. 

4. Actualizarea studiului de dispersie a poluanţilor (NH3, H2S) cu valorile măsurate în 

cadrul programului de monitorizare şi cele de miros (măsurate fie cu olfactometru portabil 

sau cu Nas electronic& cromatograf ultrarapid) în condiţii de funcţionare normală a 

depozitului, după racordarea puţurilor de captare biogaz de pe Celulele 1 şi 2 şi în viitor 3 

Ia sistemul de colectare a gazelor de depozit şi ardere controlată şi implementarea 

măsurilor de remediere. 

Conform modelării dispersiei poluanţilor (amoniac, hidrogen sulfurat, metil mercaptan 

şi NMVOC) rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasamentul S.C. FIN ECO S.A., 

construirea şi funcţionarea celulei 4 a Depozitului ecologic zonal de deşeuri Braşov nu 
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indicii de hazard (IH) calculaţi pe baza concentraţiilor estimate ale amoniac ki "i 'şi ţ, ale 

hidrogenului sulfurat la distanţele de 450m, 500 m, 800m şi mai mari de 1000m faţă de 

amplasament, pentru perioadă de mediere 24 ore s-au situat sub valoarea 1 ceea ce indică 

improbabilitatea unei toxicităţi potenţiale asupra sănătăţii grupurilor populaţionale din 

vecinătate. 

Pe baza acestor scenarii nu se estimează efecte negative pe starea de sănătate a 

locuitorilor din vecinătatea Depozitului ecologic zonal de deşeuri Braşov. 

Rezultatele modelări mirosului (pentru situaţia actuală şi evaluarea aportului 

Celulei 4) arată că impactul olfactiv al depozitului zonal ecologic de deşeuri asupra 

calităţii aerului din zona rezidenţială este moderat. Adică frecvenţa de depăşire a 1 ouE/m3 

este de 2% ore de miros pe an calendaristic, adică 175 ore/an. 

Acest impact, la concentraţiile modelate de 5-10 ouE/m3 (în cele mai nefavorabile 

condiţii meteorologice), poate fi perceput de populaţie într-o zonă intinsă din jurul unităţii, 

dincolo de limitele zonei de protecţie sanitară, pe direcţiile V-NV şi SV, ceea ce poate 

constitui o problemă de disconfort/reclamaţii şi impun măsuri de remediere. 

În condiţii climatice normale, in 98% din perioada unui an, valorile concentraţiei de 

miros se situează sub 1 ouE/m3
; in aceste condiţii se poate spune că în 98% din perioada unui an 

mirosul resimţit de populaţie în puncte va fi foarte slab sau chiar imperceptibil, în funcţie de 

sensibilitatea la miros specifică :fiecărei persoane, reglementările din ţările care au Valori Limită 

pentru miros în aerul din zonele rezidenţiale trebuie respectate. 

Responsabil studiu, 

Dr. Edit Vartic, medic primar igienă li,J· 

Colectiv: T \ _ 

Dr. Mariana Vlad, medic primar igienă, doctor în ştiinJe medicale, CS grad ~ 

Dr. Carmen Tulbure, medic primar sănătate publică şi management~ 

~ 
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