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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Titular Proiect
BENEFICIAR: SC ECOSUD SA
-

Adresa titularului: București, Sector 1, str. Ankara, nr. 3,

-

Numărul de telefon: tel/fax 021 210.04.25/45

-

Numele persoanelor de contact:
o

director/manager/administrator;

o

Director: D-l Scarlat Adrian

1.2. Elaborator Raport studiu de evaluarea a impactului asupra mediului
Ing. Mircea Popescu
Tel. 0731 799 881
E-mail: mircea @envs.ro

Competenta:
Expert RIM

Data înregistrării in Registrul National
15.05.2013

1.3. Denumirea proiectului
“ CONSTRUIREA CELULELOR 7,8,9 SI 10 CU SC TOTAL =256136 MP IN CADRUL DEPOZITULUI DE
DESEURI SOLIDE URBANE SI INDUSTRIALE ASIMILABILE MOFLENI, CRAIOVA, JUDETUL DOLJ”
Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni
este localizat în județul Dolj, în partea de vest a municipiului Craiova, la nord
fată de localitatea Mofleni
SC ECOSUD SA
AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:
PROEICTANT GENERAL

-

Adresa titularului: București, Sector 1, str. Ankara, nr. 3,

-

Numărul de telefon: tel/fax 021 210.04.25/45

-

Numele persoanelor de contact:
o

director/manager/administrator;

o

Director: D-l Scarlat Adrian

SC ECO SUD SA
S.C. ECOGIS DESIGN SRL
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI
Activitatea principală este reprezentată de recepția și depozitarea permanentă a deșeurilor
nepericuloase;
Coduri CAEN:
Cod CAEN cod(Rev. 2): 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase prin depozitare;
Operațiunea de eliminare:
-

D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate
etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul
înconjurător și altele asemenea

Alte activități desfășurate pe amplasament:
COD E – PRTR: conform H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 din
18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE: 5.d - Depozite de deșeuri care primesc mai mult
de 10 t deșeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 t deșeuri, cu excepția
depozitelor de deșeuri inerte.
Cod SNAP 2: 0904 – Depozite de deșeuri (depozitarea deșeurilor solide pe sol)
Cod NOSE-P: 109.06 – Depozite de deșeuri
Cod NFR: 6A – depozitarea deșeurilor solide pe teren (solid waste disposal on land)
Conform HG 349/2005 care clasifică depozitele de deșeuri în funcție de natura deșeurilor
depozitate și a Ordinului MAPM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor
preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în
fiecare clasă de depozit de deșeuri, depozitul pentru deșeuri municipale solide Mofleni este
clasificat ca depozit pentru deșeuri nepericuloase – clasa b.
Depozitul ecologic de deșeuri autorizat este in faza in care celula 6 aflata in exploatare își
epuizează capacitatea de depozitare si este necesara demararea construirii celulelor viitoare
pentru a asigura depozitarea controlata a deșeurilor.
Datorita cantităților de deșeuri generate in Județul Dolj si ținând cont de faptul ca depozitul
ecologic Mofleni este singurul depozit ecologic care deservește întreg județul este necesara din
punct de vedere tehnic realizarea unor celule de depozitare adaptate intrărilor de deșeuri reale
respectiv redimensionarea formei acestora pana la atingerea capacitații proiectate.
Particularitățile terenului (forma acestuia) precum si modalitatea tehnica de realizare a sistemelor
de colectare si drenaj a levigatului impun redimensionarea celulelor pentru optimizarea traseelor
de colectare si transport a levigatului generat de celulele de depozitare;

a) Amplasamentul proiectului
Amplasament
Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni este localizat în
județul Dolj, în partea de vest a municipiului Craiova, la nord fată de localitatea Mofleni.
8

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Figura 1 Plan de încadrare in zona

Depozitul de deșeuri ocupă o suprafață totală de aproximativ 44,38 ha, împărțită astfel:
• Zona tehnică –39 781 mp
• Zona destinată depozitării - 389.177 m2;
• Suprafața libera de construcții – aprox. 14842 mp
Coordonatele in sistem de proiecte Stereo 1970 ale amplasamentului sunt prezentate în tabelul
următor:
Punct

1

Coordonate contur amplasament (Stereo
70)
X
Y
m
m
313475,961
399588,492

2

313500,241

399675,002

3

313513,813

399759,145

4

313435,952

399787,732

5

313446,978

399813,179

6

313401,155

399830,092
9
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Punct

7

Coordonate contur amplasament (Stereo
70)
X
Y
m
m
313453,732
399944,528

8

313414,819

399965,896

9

313558,897

400235,933

10

313505,201

400298,832

11

313463,310

400361,695

12

313417,183

400400,181

13

313164,614

400438,640

14

313024,451

400428,926

15

313026,268

400425,542

16

313005,409

400340,497

17

312995,181

400299,439

18

312984,940

400258,201

19

312952,195

400239,733

20

312899,743

400209,738

21

312898,192

400208,251

22

312900,270

400207,168

23

312903,355

400205,214

24

312909,052

400201,796

25

312757,405

399984,600

26

312754,744

399984,671

27

312743,941

399965,670

28

312819,543

399882,966

29

312976,375

399784,882

30

313140,281

399677,672

31

313391,711

399572,732

32

313430,511

399607,132

Tabel 1 Inventar de coordonate in sistem de proiecție Stereo 1970 ale amplasamentului

Vecinătățile depozitului de deșeuri sunt următoarele:
➢ N - stație sortare compostare (parte componenta a master planului de deșeuri, Consiliul
Județean Dolj- SMID Dolj);
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➢ E - complex de agrement: Parcul Tineretului si Water Park (Consiliul Local Municipiul
Craiova);
➢ S - S.C ROMFER TRANS S.R.L, Baza sportiva (teren privat);
➢ V – drum de acces, dig de apărare împotriva inundațiilor si Raul Jiu.
Datorita amplasării obiectivului proiectul nu are impact transfrontalier.
Amplasarea celulelor noi ale depozitului (Celulele 7,8,9 si 10):

Celula 7

Coordonate trasare ax diguri
Stereo 1970

Point Number

Easting

Northing

2

399874.8971m

313144.8081m

3

399829.8075m

4
5

Geografic
Point Elevation

Longitude

Latitude

77.5

E23° 44' 42.09"

N44° 18' 41.02"

313240.2106m

77.5

E23° 44' 39.99"

N44° 18' 44.09"

400098.9175m

313360.3005m

77.5

E23° 44' 52.05"

N44° 18' 48.11"

400200.4764m

313423.2058m

77.5

E23° 44' 56.58"

N44° 18' 50.20"

6

400249.7233m

313322.2647m

77.5

E23° 44' 58.88"

N44° 18' 46.95"

7

400090.2803m

313248.4380m

77.5

E23° 44' 51.73"

N44° 18' 44.48"

8

400083.7437m

313261.9381m

77.5

E23° 44' 51.43"

N44° 18' 44.92"

9

400063.8791m

313252.5483m

77.5

E23° 44' 50.54"

N44° 18' 44.60"

10

400070.3989m

313239.0231m

77.5

E23° 44' 50.84"

N44° 18' 44.17"

11

399894.9737m

313152.6535m

77.5

E23° 44' 42.99"

N44° 18' 41.28"

12

399887.2688m

313168.9234m

77.5

E23° 44' 42.63"

N44° 18' 41.81"

13

399866.5336m

313158.9739m

77.5

E23° 44' 41.70"

N44° 18' 41.47"

Tabel 2 Coordonate ale celulei 7 in sistem de proiecție Stereo 1970 si Geografic

Celula 8

Coordonate trasare ax diguri
Stereo 1970

Point Number

Geografic

Easting

Northing

Point Elevation

Longitude

Latitude

51

399765.0879m

313070.3936m

77.500m

E23° 44' 37.19"

N44° 18' 38.55"

52

400379.0316m

313362.1762m

77.500m

E23° 45' 04.68"

N44° 18' 48.31"

53

400399.4723m

313236.6640m

77.500m

E23° 45' 05.69"

N44° 18' 44.26"

54

399832.5570m

312960.2088m

77.500m

E23° 44' 40.31"

N44° 18' 35.02"

55

399945.2854m

313156.0301m

77.500m

E23° 44' 45.26"

N44° 18' 41.42"

56

400000.8285m

313042.2717m

77.500m

E23° 44' 47.84"

N44° 18' 37.76"

57

400080.7609m

313220.4129m

77.500m

E23° 44' 51.32"

N44° 18' 43.57"

58

400135.6505m

313108.0215m

77.500m

E23° 44' 53.88"

N44° 18' 39.96"

59

400310.9133m

313193.4796m

77.500m

E23° 45' 01.73"

N44° 18' 42.81"

60

400256.9049m

313304.1232m

77.500m

E23° 44' 59.21"

N44° 18' 46.37"

Tabel 3 Coordonate ale celulei 8 in sistem de proiecție Stereo 1970 si Geografic
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Celula 9

Coordonate trasare ax diguri
Stereo 1970

Point Number

Geografic

Easting

Northing

Point Elevation

Longitude

Latitude

61

399906.6596m

312839.4680m

77.500m

E23° 44' 43.74"

N44° 18' 31.14"

62

399968.8423m

312793.9679m

77.500m

E23° 44' 46.57"

N44° 18' 29.70"

63

400085.9362m

312867.9617m

77.500m

E23° 44' 51.80"

N44° 18' 32.16"

64

400190.4317m

312933.9896m

77.500m

E23° 44' 56.47"

N44° 18' 34.35"

65

400244.2622m

313015.6582m

77.500m

E23° 44' 58.84"

N44° 18' 37.02"

66

400397.6355m

313056.6688m

77.500m

E23° 45' 05.73"

N44° 18' 38.43"

67

400411.4798m

313162.9221m

77.500m

E23° 45' 06.28"

N44° 18' 41.87"

68

400380.0298m

313051.9496m

77.500m

E23° 45' 04.94"

N44° 18' 38.26"

69

400207.7752m

312960.3021m

77.500m

E23° 44' 57.24"

N44° 18' 35.21"

Tabel 4 Coordonate ale celulei 9 in sistem de proiecție Stereo 1970 si Geografic

Celula 10

Coordonate trasare ax diguri
Stereo 1970

Point Number

Geografic

Easting

Northing

Point Elevation

Longitude

Latitude

70

400281.2516m

313463.2869m

77.500m

E23° 45' 00.20"

N44° 18' 51.54"

71

400362.6127m

313418.0853m

77.500m

E23° 45' 03.90"

N44° 18' 50.11"

72

400376.8374m

313385.6102m

77.500m

E23° 45' 04.57"

N44° 18' 49.07"

Tabel 5 Coordonate ale celulei 10 in sistem de proiecție Stereo 1970 si Geografic
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Figura 2 Amplasarea celulelor de depozitare – Plan de situație
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Figura 3 Modalitate de încadrare in planul de urbanism si amenajarea teritoriului
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Figura 4 Amplasare fata de punctele de interes

Distantele fata de zonele sensibile sunt:
Descriere
Vest: ROSCI0045 Coridorul Jiului
Sud: Baza sportiva Constructorul
Est: Water Park

Distanta (m)
Celula 7
253
607
605
Celula 8

Vest: ROSCI0045 Coridorul Jiului
Sud: Baza sportiva Constructorul
Est: Water Park

107
472
425
Celula 9

Vest: ROSCI0045 Coridorul Jiului
Sud: Baza sportiva Constructorul
Est: Water Park

120
250
366
Celula 10

Vest: ROSCI0045 Coridorul Jiului
Sud: Baza sportiva Constructorul
Est: Water Park

651
682
425

Tabel 6 Distanțe fata de zonele sensibile
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Cele mai apropiate cursuri de apă de suprafață sunt râul Jiu, care este situat pe latura vestică la
o distanță de aproximativ 130 m fată de amplasamentul depozitului ecologic și pârâul Tejac,
afluent de dreapta al râului Jiu, situat la aproximativ 380 m V. În privința ariilor naturale protejate
aflate în proximitatea obiectivului, menționăm ROSCI0045 – Coridorul Jiului situat pe latura
vestică la aproximativ 25 m față de limita amplasamentului și Rezervația naturală „Locul fosilifer
Bucovăț” situată la aproximativ 1,4 km sud față de Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni.
Suprafața de teren ocupata
Suprafețe Celulele proiectate:
Celula 7 – S= 46 217 mp
Celula 8 – S= 88 750 mp
Celula 9 – S= 104 414 mp
Celula 10 – S= 16 755 mp
Categoriile de folosință ale terenului
Celulele se vor amplasa pe teren cu
Folosință actuala a terenului1: depozit ecologic
Destinația conform PUD: zona industrială si de servicii (gospodărie comunala)
Suprafața terenului: 445330 mp din acte si 443906 mp din măsurători
Investiția se încadrează in reglementările strategice de dezvoltare urbana stabilite prin RLU si
PUG ale Municipiului Craiova aprobat prin HCL 23/2000.
Regimul economic:
Folosință actuala a terenului – depozit ecologic
Destinația conform PUD – zona industrială si de servicii (gospodărie comunala)
În scopul elaborării documentației pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire a
fost emis Certificatul de urbanism nr. 345/02.03.2020 emis de Primăria Municipiului Craiova.
Proprietatea terenului: Terenul se afla in patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Craiova fiind
in folosință in baza Contractului de asociere nr.17/05.06.2002.

1

Conform CU 345/2.03.2020
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Figura 5 PUG Municipiul Craiova

Topografia terenului
Altitudinea terenului natural în zona depozitului este relativ plană, cu cote situate în domeniul
valorilor de 74 – 76 m.
Relieful zonei studiate aparține subunității Câmpiei Olteniei, care este o unitate a Câmpiei
Române constituită mai ales din zone inter fluviale și terase fluviatile, acoperite cu loess, de mare
orizontalitate, particularitate explicată prin faptul că este o câmpie maritimă – lacustră. Aceasta se
desfășoară între Dunăre, Olt și Podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.
Jiul prezintă un pronunțat caracter asimetric cu malul drept abrupt, iar cel stâng în trepte, care
reprezintă diferite nivele de terasă, având tendința de a se deplasa spre dreapta și de a săpa
puternic malul respectiv.
În ansamblul zonei în care se află amplasamentul, Jiul prezintă 4 nivele de terasă și anume:
• Terasa înaltă (T1) - cu altitudine relativă de 45-60 m;
• Terasa superioară (T2) - cu altitudine relativă de 25-35 m;
• Terasa inferioară (T3) - cu altitudine relativă de 15-20 m;
• Terasa joasă (T4) - cu altitudine relativă de 5-10 m.
Arealul analizat în prezentul raport este localizat pe terasa joasă a râului Jiu, respectiv pe partea
stângă a acestuia, în spatele digului de apărare împotriva inundațiilor.
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Pericole naturale majore: activitate seismica
Seismicitatea

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare
pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerației terenului pentru proiectare, zona
studiata, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, are o
valoare ag = 0.15 g.
Valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticala a mișcării terenului avg se calculează
ca fiind:
avg = 0.7 x ag = 0.1 g
avg = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a mișcării terenului)
ag = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta verticala a mișcării terenului)

Figura 6 Zonarea seismica a României

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori
maxime in spectrul de accelerații absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc=1.0 sec.
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Figura 7 Perioada de colt

Adâncimea de îngheț
Conform STAS 6054-77 Adâncimea de îngheț in zona studiata este de 70-80 cm.
Factori meteorologici
Temperatura
Perioadă

Valoarea
medie

01.11.2012 27.11.2020,

12.5

Valoarea
minimă
(data)

Valoarea
maximă
(data)

-20

39

(01.01.2015)

(05.08.2017)

Numărul de
observații

115006

-20
(20.01.2016)

Tabel 7 Temperaturi medii
Precipitații [mm]
Perioadă

Suma precipitațiilor

01.01.2020 27.11.2020

428

Valoarea maximă
(data)
28.0 în 12 h
(23.06.2020)

Ponderea zilelor cu precipitații
113

28.0 în 12 h
(18.07.2020)
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Perioadă

Suma precipitațiilor

01.01.2019 01.01.2020, toate zilele

Perioadă

534

Suma precipitațiilor

01.01.2018 01.01.2019, toate zilele

Perioadă

723

Suma precipitațiilor

01.01.2017 01.01.2018, toate zilele

Perioadă

551

Suma precipitațiilor

01.01.2016 01.01.2017, toate zilele

718

Valoarea maximă
(data)
29.0 în 12 h
(29.07.2019)

Valoarea maximă
(data)
70.0 în 12 h
(27.07.2018)

Valoarea maximă
(data)
35.0 în 12 h
(03.07.2017)

Valoarea maximă
(data)
45.0 în 12 h
(04.03.2016)

Ponderea zilelor cu precipitații
154

Ponderea zilelor cu precipitații
169

Ponderea zilelor cu precipitații
150

Ponderea zilelor cu precipitații
147

Tabel 8 Precipitații totale anuale
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Directia vantului
2020

2019

2018

N
NNV
NV

VNV

V

20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

NNE
NE

ENE

E

VSV

ESE

SV

SE
SSV

SSE
S

Figura 8 Direcția vântului in anii 2018,2019,2020

b) Caracteristicile fizice ale întregului proiect
Descrierea situației inițiale
Situația existenta
Depozitul de deșeuri funcționează ca depozit ecologic de deșeuri autorizat;
Datorită specificului activității de depozitare a deșeurilor, obiectivul studiat se supune autorizării
integrate de mediu, în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale și HG 349/2005 privind
depozitarea deșeurilor. Astfel, pentru funcționarea Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni,
Agenția pentru Protecția Mediului Craiova a emis Autorizația Integrată de Mediu nr. 72 din
24.08.2015 revizuita in anul 2018.
Prin amplasarea depozitului analizat într-o zonă fără rețele de alimentare cu apă, obiectivul este
autorizat pentru alimentarea cu apă din sursă subterană de autoritatea competentă în domeniul
gospodăririi apelor, Administrația Națională “Apele Române”.
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Durata de funcționare pentru Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni este de ~39 ani. În prezent
incinta de depozitare cuprinde celulele 1, 2, 3, 4, 5 și 6, urmând prin acest proiect sa fie realizate
etapizat celule C7,C8,C9 si C10 de depozitare pana la ocuparea întregului spațiu destinat
depozitarii (~39ha). Situația acestor celule în prezent este următoarea:
•
•
•
•

Celula 1 - celulă închisă;
Celulele 2, 3 și 4 - celule cu depozitare sistată (acoperire provizorie);
Celula 5 - celule cu depozitare sistată (acoperire provizorie);
Celula 6 - celulă operaționala.

Caracteristicile de construcție ale celulelor 1 (închisă), 2, 3, 4 si 5 (cu activitate sistată) Cele 5
celule de depozitare sunt prezentate împreună dat fiind caracteristicile constructive similare ale
acestora.
Fiecare dintre cele 5 celule de depozitare are o capacitate de 200.000 m 3 și o suprafață de
aproximativ 13.000 m2.
Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei și taluzurilor celulei permite o
exploatare a acesteia fără riscuri în ceea ce privește posibilitatea contaminării solului sau a apelor
subterane.
Sistemul de impermeabilizare a bazei și pereților taluzurilor interioare ale celulelor este conform
cu prevederile legislației în vigoare, la realizarea acestora ținând-se cont de caracteristicile
naturale ale amplasamentului și de natura deșeurilor ce urmează să fie depozitate. Baza și
taluzurile interioare ale celulelor au fost impermeabilizate cu un sistem de etanșare combinată,
format din:
• pământ argilos, rezultat din excavațiile pentru noile celule, compactat, cu grosimea de 0,5 m,
având coeficientul de permeabilitate hidraulică k < 1x10-9 m/s;
• geocompozit bentonitic cu m = 5.000 g/m2;
• membrană sintetică (geomembrană) din polietilenă de înaltă densitate (PEID) cu grosimea de
2 mm;
• geotextil nețesut cu m = 1.500 g/m2.
Sistemul de colectare și transferare a levigatului este constituit din următoarele elemente:
• strat de materiale inerte (pietriș spălat de râu cu granulometrie 16 – 32 mm), cu grosimea de
0,5 m cu permeabilitatea hidraulică k > 1x10-3 m/s și conținut de carbonat de calciu de
maximum 10 %;
• sistem de drenuri absorbante și colectoare, confecționate din tuburi perforate pe 2/3 din
circumferință, riflate, de polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu diametrul de 250 mm,
amplasate pe fundul incintei, având pante continue de 1% până la drenul colector;
• drenul colector cu diametrul mai mare decât drenurile absorbante (D 315) pentru a putea
prelua debitul de levigat rezultat, confecționat tot din PEHD, perforat pe 2/3 din circumferință.
Sistemele sunt independente pentru fiecare celulă în parte.
Celulele 2, 3, 4, 5 si 6 sunt prevăzute cu câte un singur dren colector cu diametrul de 315 mm,
poziționat central. Pentru celulele 2, 4 si 5 drenul colector este conectat la câte un bazin de
colectare cu capacitatea de 80 m3 (5 m x 6 m x 2,6 m) situat în afara celulei. Pentru colectarea
eficientă a levigatului, la drenurile colectoare sunt conectate conducte laterale de colectare a
22

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

levigatului cu diametrul de 250 mm, drenul aferent celulei 6 este conectat la un bazin de colectare
prevăzut cu pompa, amplasat in afara celulei de depozitare
În vederea colectării apelor pluviale de pe taluzul exterior al digului perimetral nordic al celulelor
2, 3, 4 și 5 s-a realizat extinderea canalului de gardă, deschis, cu secțiune trapezoidală (baza
mică de 0,5 m, înălțimea de 0,5 m și panta taluzurilor 1:1) aferent celulei 1. Acest canal este situat
în exteriorul celulelor de depozitare impermeabilizate, iar apele pluviale sunt evacuate
gravitațional în bazinul colector de apă pluvială existent, prevăzut cu cameră de liniștire. Bazinul
colector are capacitatea de 25 m3 și este situat în vecinătatea celulei 2.
Sistemul de ardere a gazului de depozit include în prezent 8 puțuri, aferente celulelor 1 și 2 si 12
puțuri aferente celulelor 3, 4, 5 precum si o instalație de colectare a gazului de depozit pe care îl
trimite la unitatea cu flacără pentru ardere. Toate conductele din cele 20 puțuri de captare biogaz
se termină la capătul puțului cu o ramificație laterală care face legătura la rețeaua de conducte
orizontale. Capătul puțului este echipat cu supapă de siguranță, puncte de acces pentru debit,
temperatură și eșantionare. La ramificația din capătul puțului este montat un ventil fluture care
ajută la controlul gazului de depozit din puțul respectiv. O conductă specială, confecționată din
PEHD flexibil este utilizată pentru conectarea la conducta orizontală de transfer. Fiecare put de
colectare a gazelor este conectat la stația de ardere controlată a gazului de depozit, la finalizarea
exploatării cele 4 puțuri aferente celulei 6 vor fi integrate in sistemul existent de ardere a gazului
de depozit..
Aceste țevi sunt prevăzute cu dispozitive flexibile care permit conectarea la stația de colectare
fără deteriorări cauzate de tasare, forțe de presiune, forțe transversale și forțe de torsiune. Țevile
și conexiunile flexibile sunt confecționate din PEID. Diametrul țevii de colectare este mai mare de
90 mm. Țeava de colectare a gazului este echipată cu valvă fluture la conexiunea cu stația de
colectare, ajutând la controlul gazului de depozit din conducta respectivă și permițând oprirea
debitului de gaz.
Conductele sunt protejate împotriva înghețului prin pozare în statul de pământ utilizat la închiderea
depozitului. Rețeaua de colectare a gazului de depozit este de tip arboricol cu un colector principal
telescopic în care sunt conectate conductele de colectare aferente fiecărui puț în parte. Acest
colector principal este conectat la bazinul de colectare a condensului și la sistemul de aspirație
aferent unității de ardere controlată a gazului de depozit.
Pentru arderea biogazului a fost achiziționată și montată, în partea de SV a celulei 1, o faclă pentru
ardere gaz la temperaturi înalte model VTP 600/300. Structura faclei are un înveliș exterior din
material rezistent la coroziune. Acesta este un înveliș dotat cu izolare din fibră de ceramică,
rezistent la temperatura de 1250°C. Spațiul interior este protejat de un înveliș circular împotriva
condițiilor climatice. Facla este echipată cu arzător de aprindere pentru biogaz. Arzătoarele de
master și de aprindere sunt atmosferice, verificarea flăcării este asigurată de sonda UV. Admisia
de gaz principală este echipată cu protecție de deflagrație cu senzor de temperatură și supapă
electromagnetică de oprire rapidă. Sistemul de control automat este situat în consola de distribuție
de lângă flacără.
Admisia aerului necesară întreținerii arderii este controlată cu ajutorul a doua supape de tip
jaluzele.
Arderea biogazului are loc în camera de ardere, și, prin urmare, flacăra este practic invizibilă.
Perioada în care gazul arde în camera de combustie este mai mare de 0,3 secunde la o
temperatură de 1.100°C.
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Caracteristicile faclei sunt următoarele:
Înălțime arzător – 7,5 m;
Capacitate maximă – 300 m3/h;
Temperatură de ardere – 1000 - 1200 °C.
ZONA DE SERVICII
Zona de servicii și construcții anexe cuprinde construcțiile auxiliare și spațiile amenajate necesare
derulării în condiții optime de productivitate, protecție a muncii și protecția mediului.
Suprafața este delimitată de un gard perimetral înalt de 2 m. Pe latura sudică, zona de servicii se
învecinează cu partea nordică a celulelor destinate stocării deșeurilor și se separă de marginile
celulelor printr-o rigola direcția V-E.
Zona de servicii este amplasată în nordul ariei de depozitare și ocupă o suprafață totală de ~3.9
ha.
Organizarea generală a ariei de servicii a fost concepută pornind de la modul de exploatare al
depozitului. Autogunoierele intră în incinta depozitului, sunt cântărite și verificate la intrare după
care parcurg drumul tehnologic existent pe taluzul si coronamentul celulelor existente, prin
intermediul căruia se face accesul pe platforma de descărcare aferentă celulei 6. Autogunoierele
descarcă deșeurile pe platforma de descărcare după care în drumul de ieșire din depozit trec prin
rampa de spălare a roților amenajată pe drumul de acces, în dreptul laturii nordice a Celulei 1. La
ieșirea din cadrul amplasamentului autogunoierele care au descărcat deșeurile sunt din nou
cântărite, astfel încât prin diferență să se determine cantitatea de deșeuri depusă în depozit.
Aria de servicii are în alcătuire următoarele construcții:
• Sediu administrativ și grup social – construcție parter având o suprafață de aproximativ 95
m2;
• Rezervor metalic suprateran de GPL - este amplasat în apropiere de clădirea de birouri și are
o capacitate de 4990 l.
• Cabina punctului de control al accesului în incintă – este o construcție din material
termoizolant, cu o suprafață de 6 m2.
• Construcția aferentă zonei de cântărire – 45 m2 este o clădire realizată tot din zidărie portantă,
amplasată între platformele de cântărire.
• Atelier pentru reparații și întreținerea utilajelor - clădire tip parter cu suprafața de 100 m2. În
vecinătatea acesteia este amenajată platforma pentru parcarea utilajelor de exploatare a
depozitului, cu suprafața de 300 m2.
• Rampa de spălare roți este amenajată pe drumul de acces, în vecinătatea celulei 1, pe sensul
de ieșire către cântar. Alimentarea cu apă tehnologică a rampei de spălare roți se face din
surse proprii, respectiv din bazinul de permeat. Apele rezultate în urma spălării roților sunt
dirijate într-un separator de hidrocarburi, apoi într-un bazin de colectare, de unde sunt pompate
în bazinul de stocare/omogenizare levigat (V=300 m3), aflat în vecinătatea stației de epurare.
• Gospodăria de apă este alcătuită dintr-un foraj de mică adâncime (30 m, NHs = 1,95 m, Nhd
= 2,55 m, Q = 0,6 l/s), echipat cu o pompă DAB, model JET 151M, Qmax = 4,5 m3/zi (1,25 l/s),
Hmax = 61 m, P = 1,6 kW și un hidrofor tip Maxivarem US de 80 l.
• Stația de alimentare cu carburant este amplasată în vecinătatea celulei 2, aceasta fiind dotată
cu un rezervor suprateran de 8900 l, prevăzut cu cuvă de retenție. Motorina este aprovizionată
în rezervorul stației de carburant din cisterne auto aparținând furnizorului.
• Bazinele de stocare a levigatului - în cadrul depozitului sunt prevăzute 6 bazine de stocare a
levigatului dintre care 3 au capacitatea de 80 m3 fiecare, 2 cu capacitatea de 210 m3 fiecare,
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•
•
•
•
•
•

iar unul (bazinul de omogenizare) are capacitatea de 300 m3. La acestea se mai adaugă un
cămin colector cu volumul de 25 m3. Prin intermediul unor conducte din PEID, levigatul este
transportat în bazinul de omogenizare din beton cu volumul de 300 m3, iar apoi după această
prealabilă decantare acesta este dirijat în stația de epurare tip PALL.
Bazinul de colectare a concentratului rezultat din epurarea levigatului in cadrul stației de
epurare PALL, bazinul are un volum util de 38mc.
Bazinul de colectare a permeatului este reprezentat de un bazin din beton cu capacitatea de
300 m3, amplasat în apropierea complexului de epurare.
Bazinul de colectare a apei pluviale (25 m3) este semi-îngropat, descoperit și prevăzut cu
cameră de liniștire, unde se rețin suspensiile solide antrenate de apele. Din acest bazin, apele
pluviale preepurate trec în bazinul de omogenizare a levigatului.
Stația de epurare a levigatului este o construcție containerizată in 3 trepte de epurare si
funcționează pe principiul osmozei inversa.
Pentru stocarea apelor uzate fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare și dușuri,
depozitul a fost dotat cu un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8m 3.
Pentru zona de servicii și pentru zona de stocare există o instalație de iluminat perimetral

Descrierea situației proiectate

Prezenta documentație are ca scop continuarea desfășurării activității autorizate prin construirea
celulelor de depozitare 7,8,9 si 10.
Celulele se vor construi astfel: Celula 7 in continuarea celulei 6 (operaționala) având dig comun
cu ansamblul celulelor C1- C5 in sudul acestora, Celulă 8 si 9 in continuarea celulei 7 dezvoltând
depozitul spre zona de Sud, iar celula 10 in estul celulei 7.
Suprafețe Celulele proiectate:
Celula 7 – S= 46 217 mp
Celula 8 – S= 88 750 mp
Celula 9 – S= 104 414 mp
Celula 10 – S= 16 755 mp

Celulele, la rândul lor, sunt compartimentate in sub celule astfel:
Suprafața
Celula 7
interax
[mp]
Subcelula 7-1
22426.86
Subcelula 7-2
20302.15
Total
42729.02

Celula 8
Subcelula 8-1
Subcelula 8-2

Suprafața
interax
[mp]
24660.35
18870.21
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Subcelula 8-3
Subcelula 8-4
Total

Celula 9

24192.72
14321.53
82044.81
Suprafața
interax
[mp]
34994.238
27684.755
28297.167
10487.36
101463.52

Subcelula 9-1
Subcelula 9-2
Subcelula 9-3
Subcelula 9-4
Total
Tabel 9 Suprafețele inter ax ale celulelor de depozitare

Estimarea duratei de funcționare a celulelor pe baza cantității medii de deșeuri generate si
depozitate in anii 2018-20192

Celula
C1-C5
C6
Celula 7

Volum [mc]

Număr ani
operare3

1,000,000.00
200,000.00
1,200,493.67

7

Celula 8

803,408.39 6

Celula 9

1,868,194.66 12
2

Celula 10

152,587.37

Zona unire finala

618,516.00 4

Total

5,843,200.09

Descrierea generala a lucrărilor
Lucrările constau în construirea celulelor de depozitare a depozitului ecologic, respectiv,
decopertarea stratului de pământ vegetal cu o grosime de 10…30 cm,. Pământul vegetal va fi
depozitat separat pentru o utilizare ulterioară in cadrul proiectului de închidere sau pentru
acoperirile periodice .

2
3

Cantitate de cca 173 623 mc/an
Corelat cu figura 9 – rezulta din repartizarea cantității anuale recepționate in doua celule
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După decopertarea terenului se va realiza o săpătură generală în ampriza celulelor depozitului.
Săpătura se va realiza astfel încât să se obțină o pantă de 1% pe direcția NV-SE, descrescătoare
dinspre digul existent al celulelor C1-C5 către drenul colector pentru celula 7, respectiv panta
crescătoare pentru celula 8 spre același dren colector.
Panta bazei celulei 9 va fi realizata spre SE către drenul colector aferent acesteia.
Digurile perimetrale se vor încastra în terenul natural pe o cota inferioara bazei celulelor
depozitului ecologic.
Lucrările de umplutură din material coeziv compactat se vor realiza după asigurarea unei înfrățiri
în trepte cu înălțimea de un metru între terenul natural și materialul de umplutură. Panta digului
este de 1:2 iar lățimea coronamentului de 3.00 m.
Atât baza cat si taluzurile interioare ale celulelor vor fi impermeabilizate cu geomembrană
din polietilenă de înalta densitate (PEHD) cu grosime de 2 mm.
Sub geomembrană, în baza celulei, bariera geologică construită va fi completată cu un
geocompozit bentonitic cu greutatea de 5000g/mp.
Geomembrană se va proteja împotriva perforării accidentale cu geotextil de protecție cu
greutate specifica de 1000 g/m2 .
Pe taluzuri va fi instalat un geocompozit de drenaj ancorat in aceeași tranșee de ancorare
ca si geomembrană de pe taluz.
La baza depozitului va fi instalat sistemul de drenaj al levigatului constând in conducte
perforate pozate pe geotextilul de protecție a geomembranei, si un strat de drenaj din pietriș cu o
grosime minima de 0.5 m. Se va acorda o atenție deosebita traversării digurilor perimetrale si a
impermeabilizării zonelor de traversare prin sudarea noi membranei de PEHD de cea existenta la
celulele 1-6.
Pe taluzul exterior al digurilor perimetrale va fi instalat un strat de pământ vegetal cu
grosimea de 10-20 cm care va fi însămânțat cu gazon pentru protecția antierozionala a acestuia.

Digurile de compartimentare a celulelor
Diguri perimetrale realizate din pământ de umplutura compactat in straturi succesive de cca 2530 cm de forma trapezoidala in secțiune cu lățimea coronamentului de 3.00m si baza variabila in
funcție de cota terenului; cota coronamentului este fixa. Panta taluzurilor este 1:2 atât spre baza
celulei cat si spre exterior; in coronament se realizează tranșeea de ancorare a materialelor
geosintetice de impermeabilizare a celulei.

Sistem de impermeabilizare:
Bariera geologica este realizata din pământ argilos cu grosimea g = 50 cm, așternuta in doua
straturi a cate 25 cm fiecare, bine compactate, cu permeabilitatea mai mica de K = 1 x 10 -9 m/s.
Baza și taluzurile interioare ale celulelor au fost impermeabilizate cu un sistem de etanșare
sintetica, format din:
• geocompozit bentonitic cu m = 5.000 g/m2;
• geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD/PEHD) cu grosimea de 2 mm;
• geotextil nețesut cu m = 1.000 g/m2.
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Pentru asigurarea stabilității geomembranei pe taluzurile digurilor, aceasta s-a ancorat pe
coronamentul digurilor într-o tranșee de pământ. Panta taluzurilor digurilor este de 1:2.
Drenajul levigatului
Sistemul de colectare și transferare a levigatului este constituit din următoarele elemente:
• strat de materiale granulare (pietriș spălat de rău cu granulometrie 16 – 32 mm), cu grosimea
de 0,5 m cu permeabilitatea hidraulică k > 1x10 -3 m/s și conținut de carbonat de calciu de
maximum 10 %;
• sistem de drenuri absorbante și colectoare, confecționate din tuburi perforate pe 2/3 din
circumferință, riflate, de polietilenă de înaltă densitate (PIHD) cu diametrul de 250 mm,
amplasate pe baza celulelor, având pante continue de 1% până la drenul colector;
• drenul colector cu diametrul mai mare decât drenurile absorbante (D315) pentru a putea prelua
debitul de levigat rezultat, confecționat tot din PEHD este amplasat in exteriorul celulelor la
baza digurilor de compartimentare.
Descriere sistemului de drenaj si colectare levigat
Drenajul levigatului se face gravitațional din interiorul celulelor si prin intermediul colectorului
amplasat in exteriorul digurilor perimetrale este direcționat într-o stația de pompare si ulterior in
bazinul de omogenizare al stației de epurare levigat existenta pe amplasament.
Rampe de descărcare – in faza inițiala descărcarea deșeului in Celule se realizează prin
intermediul unor rampe de descărcare. Rampa este impermeabilizata la baza cu membrana
PEHD, protecția membranei fiind realizata din geotextil. Suprafața de rulare a rampelor este
realizata dintr-o perna de balast cu grosimea de 50 cm, armata cu geogrila biaxiala Rt = 400 kN/m
si placi din beton armat prefabricate;
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Modul de operare al depozitului este prezentat in figura următoare

Figura 1 Schema modalitate de operare a depozitului ecologic

Figura 2 Schema modalitate de operare a depozitului ecologic
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Etapele proiectului sunt prezentate in tabelul următor:
Perioada
de
construcție
si
avizare[ani]

Celula

Volum [mc]

Celula 7

1,200,493.67

1

Celula 8

803,408.39

1

Celula 9

Număr ani operare

1,868,194.66

1

Celula 10

152,587.37

1

6.9
4.6
10.8
0.9

Zona unire finala

618,516.00

0.5

3.6

Acoperire temporara

închidere

post închidere

5
5
5
5

11.9
9.6
15.8
5.9

20
20
20
20

5

8.6

20

Tabel 10 Etapele proiectului

An/
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
An 6
An 7 An 8 An9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22
An 23 An 24 An 25 An 26 An 27
Activitate
Celula
Exploatare
Celula 7 Construire
Exploatare
Celula 8
Construire
Exploatare
Celula 9
Construire
Exploatare
Celula 10
Construire
CUF
Construire
Exploatare

Figura 9 Graficul de construcție si exploatare al celulelor

Activități de dezafectare
Nu se vor efectua lucrări de dezafectare – in sensul eliminării de pe amplasament a unor obiective
sau instalații.
Se vor executa lucrări de defrișare a copacilor si vegetației existente (duzi).
Cerințe privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si funcționare

Celula 7
Subcelula 7-1
Subcelula 7-2
Total

Celula 8
Subcelula 8-1
Subcelula 8-2

Suprafața
interax
[mp]
22426.86
20302.15
42729.02
Suprafața
interax
[mp]
24660.35
18870.21
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Subcelula 8-3
Subcelula 8-4
Total

24192.72
14321.53
82044.81
Suprafața
interax

Celula 9

[mp]
Subcelula 9-1
34994.238
Subcelula 9-2
27684.755
Subcelula 9-3
28297.167
Subcelula 9-4
10487.36
Total
101463.52
Tabel 11 Suprafețele de teren utilizate pentru construirea celulelor
Suprafața defrișare si decopertare sol
Celula 7
4.66
Celula 8
8.96
Celula 9
10.77
Celula 10
1.64
Tabel 12 Suprafețe de teren afectate

[ha]
[ha]
[ha]
[ha]

Suprafețele de teren vor fi utilizate treptat conform Tabel 13 Etapele proiectului.
c) principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului
Având in vedere scopul proiectului –faza operaționala constând in utilizarea celulelor construite
in scop de depozitare a deșeurilor putem exprima producția ce urmează a fi obținuta ca fiind
cantitatea estimata de deșeuri depozitate.
Producția
Denumire

Resursele folosite in asigurarea producției

Cantitate anuala Denumire

Cantitate anuala Furnizor

173 623.25 m3
Tabel 14 (Tabel 1.1) Producția
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Informații despre materiile prime si despre substanțele sau preparatele chimice
Vom prezenta in cele ce urmează cantitățile de materiale necesare realizării lucrărilor – in faza de
construcție.

Materia prima

Cantitatea anuala / existenta in stoc
U
M

Terasamente
sapatura+umplut
ura- (pământuri)

Diguri de contur
celule

Suprafața
impermeabilizare
celule

Drum
exploatare

de

Drum perimetral

Săpătura

Umplutura

Celula 7

25,538.06

5,962.00

Celula 8

17,713.61

20,274.57

m3

m3

m2

m3

m3

Celula 9

92,049.77

11,467.37

Celula 10

8,821.60

400.16

144,123.04

38,104.10
10360.88
17593.65
35290.21
6614.97
69859.71

Celula 7
Celula 8
Celula 9
Celula 10

Celula 7

45,005.70

Celula 8

83,453.19

Celula 9

103,118.12

Celula 10
balast
piatra sparta
Săpătura fundație
nisip
balast
balast stabilizat
bcr 4.5
L=

14,663.29
91.853
354
19046.29
855.7647
2811.7983
1833.7815
2689.5462
1.914

Clasificarea si etichetarea
substanțelor si
compușilor chimici
Faz
Categor Periculozit e
ia (P/N) ate
de
risc

N

-

N

-

N

-

N

-

N

-
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beton
231.2112
balast
289.014
Tabel 1.2.1 Informații privind estimările materiilor prime in faza de construcție

Materia prima

Cantitatea
anuala /
existenta in
stoc

Clasificarea si etichetarea substanțelor si
compușilor chimici
Periculozitate

Faze de risc

256.96 [t/an]

Coroziv

H314

de 1417 [kg/an]

Coroziv

H314, H290

3070 [l/an]

Coroziv

H290.
H302,
H314,H318

410 [l/am]

Iritant

H319

Rohib K383

383 [kg/an]

Nepericulos

GPL

3591 [l/an]

Inflamabil

H220, H280

Motorina

162211 [l/an]

Nociv

H304,
H333

Ulei motor

1171 [t/an]

Nepericulos

Ulei hidraulic

0.732 [t/an]

Nepericulos

Acid sulfuric
Hidroxid
sodiu
Cleaner A

Categoria (P/N)

Sol de hidroxid
de sodiu
Cleaner C
Soluție de acid
citric

H315,

Tabel 1.2.2 Informații privind estimările materiilor prime in faza de operare

1. Procese tehnologice
Amplasamentul studiat are funcția de „Depozit pentru deșeuri nepericuloase clasa b”, activitățile
desfășurate în cadrul acestuia fiind incluse în Anexa 1 din Legea 278/2013 (punctul 5.
„Gestionarea deșeurilor”, subpunctul 5.4 „Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din
anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările
și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală
de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte”)
Obiectivul cuprinde amenajările de bază pentru depozitarea deșeurilor, dotări, instalații și spatii
de depozitare a materialelor necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare, precum
și instalații de protecție și monitorizare a calității mediului.
Componentele depozitului ecologic sunt grupate după cum urmează:
1. Drumul tehnologic de incintă are rol de drum interior principal și deservește celulele de
depozitare
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

2. Zona de depozitare constând dintr-o zonă cu formă rectangulară. Sistemul de stocare al
deșeurilor este proiectat pentru Celulele C7-C10 independente constructiv. Aceste celule
sunt prevăzute cu toate amenajările necesare bunei funcționări, respectiv diguri
perimetrale, diguri de compartimentare, sistem de impermeabilizare a bazei și taluzurilor,
sistem de drenare și evacuare a levigatului.
3. Aria de servicii are în alcătuire următoarele construcții:
Sediu administrativ și grup social – construcție parter având o suprafață de aproximativ 95
m2;
Rezervor metalic suprateran de GPL - este amplasat în apropiere de clădirea de birouri și are
o capacitate de 4990 l.
Cabina punctului de control al accesului în incintă – este o construcție din material
termoizolant, cu o suprafață de 6 m2.
Construcția aferentă zonei de cântărire – 45 m2 este o clădire realizată tot din zidărie portantă,
amplasată între platformele de cântărire.
Atelier pentru reparații și întreținerea utilajelor - clădire tip parter cu suprafața de 100 m2. În
vecinătatea acesteia este amenajată platforma pentru parcarea utilajelor de exploatare a
depozitului, cu suprafața de 300 m2.
Rampa de spălare roți este amenajată pe drumul de acces, în vecinătatea celulei 1, pe sensul
de ieșire către cântar. Alimentarea cu apă tehnologică a rampei de spălare roți se face din
surse proprii, respectiv din bazinul de permită. Apele rezultate în urma spălării roților sunt
dirijate într-un separator de hidrocarburi, apoi într-un bazin de colectare, de unde sunt pompate
în bazinul de stocare/omogenizare levigat (V=300 m3), aflat în vecinătatea stației de epurare.
Gospodăria de apă este alcătuită dintr-un foraj de mică adâncime (30 m, NHs = 1,95 m, Nhd
= 2,55 m, Q = 0,6 l/s), echipat cu o pompă DAB, model JET 151M, Qmax = 4,5 m 3/zi (1,25 l/s),
Hmax = 61 m, P = 1,6 kW și un hidrofor tip Maxivarem US de 80 l.
Stația de alimentare cu carburant este amplasată în vecinătatea celulei 2, aceasta fiind dotată
cu un rezervor suprateran de 8900 l, prevăzut cu cuvă de retenție. Motorina este aprovizionată
în rezervorul stației de carburant din cisterne auto aparținând furnizorului.
Bazinele de stocare a levigatului - în cadrul depozitului sunt prevăzute 6 bazine de stocare a
levigatului dintre care 3 au capacitatea de 80 m3 fiecare, 2 cu capacitatea de 210 m3 fiecare,
iar unul (bazinul de omogenizare) are capacitatea de 300 m3. La acestea se mai adaugă un
cămin colector cu volumul de 25 m3. Prin intermediul unor conducte din PEID, levigatul este
transportat în bazinul de omogenizare din beton cu volumul de 300 m3, iar apoi după această
prealabilă decantare acesta este dirijat în stația de epurare tip PALL.
Bazinul de colectare a concentratului rezultat din epurarea levigatului in cadrul stației de
epurare PALL, bazinul are un volum util de 38mc.
Bazinul de colectare a permeatului este reprezentat de un bazin din beton cu capacitatea de
300 m3, amplasat în apropierea complexului de epurare.
Bazinul de colectare a apei pluviale (25 m3) este semi-îngropat, descoperit și prevăzut cu
cameră de liniștire, unde se rețin suspensiile solide antrenate de apele. Din acest bazin, apele
pluviale preepurate trec în bazinul de omogenizare a levigatului.
Stația de epurare a levigatului este o construcție containerizată in 3 trepte de epurare si
funcționează pe principiul osmozei inversa.
Pentru stocarea apelor uzate fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare și dușuri,
depozitul a fost dotat cu un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8m 3.
Pentru zona de servicii și pentru zona de stocare există o instalație de iluminat perimetral
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4. Împrejmuirea incintei. Pentru protejarea obiectivului împotriva pătrunderii animalelor sau a
unor persoane neautorizate, precum și pentru prevenirea împrăștierii deșeurilor ușoare pe
terenurile învecinate s-a executat împrejmuirea suprafeței pe care o va ocupa Depozitul
Ecologic de Deșeuri Mofleni - Craiova. Împrejmuirea este realizată cu gard din plasă de
sârmă cu înălțimea de 2 m pe spalieri îngropați în beton;
5. Perdea de protecție forestieră, constituită dintr-o plantație de Morus alba (dud alb) cu talie
de 3-4 metri (latura sudică) și liziere alcătuite din vegetație spontană cu specii precum:
Morus alba, Salix caprea, Populus tremula, Populus alba, Populus nigra, Robinia
pseudoacacia
6. Sistem de colectare si tratare a gazului de depozit
Sistemul de ardere a gazului de depozit include în prezent 8 puțuri, aferente celulelor 1 și 2 si 12
puțuri aferente celulelor 3, 4, 5 precum si o instalație de colectare a gazului de depozit pe care îl
trimite la unitatea cu flacără pentru ardere. Toate conductele din cele 20 puțuri de captare biogaz
se termină la capătul puțului cu o ramificație laterală care face legătura la rețeaua de conducte
orizontale. Capătul puțului este echipat cu supapă de siguranță, puncte de acces pentru debit,
temperatură și eșantionare. La ramificația din capătul puțului este montat un ventil fluture care
ajută la controlul gazului de depozit din puțul respectiv. O conductă specială, confecționată din
PEHD flexibil este utilizată pentru conectarea la conducta orizontală de transfer. Fiecare put de
colectare a gazelor este conectat la stația de ardere controlată a gazului de depozit, la finalizarea
exploatării cele 4 puțuri aferente celulei 6 vor fi integrate in sistemul existent de ardere a gazului
de depozit..
Aceste țevi sunt prevăzute cu dispozitive flexibile care permit conectarea la stația de colectare
fără deteriorări cauzate de tasare, forțe de presiune, forțe transversale și forțe de torsiune. Țevile
și conexiunile flexibile sunt confecționate din PEID. Diametrul țevii de colectare este mai mare de
90 mm. Țevile de colectare a gazului sunt echipate cu valve fluture la conexiunea lor la stația de
colectare, ajutând la controlul gazului de depozit din conducta respectivă și permițând oprirea
debitului de gaz.
Conductele sunt protejate împotriva înghețului prin pozare în statul de pământ utilizat la închiderea
depozitului. Rețeaua de colectare a gazului de depozit este de tip arboricol cu un colector principal
telescopic în care sunt conectate conductele de colectare aferente fiecărui puț în parte. Acest
colector principal este conectat la bazinul de colectare a condensului și la sistemul de aspirație
aferent unității de ardere controlată a gazului de depozit.
Pentru arderea biogazului a fost achiziționată și montată, în partea de SV a celulei 1, o faclă pentru
ardere gaz la temperaturi înalte model VTP 600/300. Structura faclei are un înveliș exterior din
material rezistent la coroziune. Acesta este un înveliș dotat cu izolare din fibră de ceramică,
rezistent la temperatura de 1250°C. Spațiul interior este protejat de un înveliș circular împotriva
condițiilor climatice. Facla este echipată cu arzător de aprindere pentru biogaz. Arzătoarele de
master și de aprindere sunt atmosferice, verificarea flăcării este asigurată de sonda UV. Admisia
de gaz principală este echipată cu protecție de deflagrație cu senzor de temperatură și supapă
electromagnetică de oprire rapidă. Sistemul de control automat este situat în consola de distribuție
de lângă flacără.
Admisia aerului necesară întreținerii arderii este controlată cu ajutorul a doua supape de tip
jaluzele.
Arderea biogazului are loc în camera de ardere, și, prin urmare, flacăra este practic invizibilă.
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Perioada în care gazul arde în camera de combustie este mai mare de 0,3 secunde la o
temperatură de 1.100°C.
Caracteristicile faclei sunt următoarele:
Înălțime arzător – 7,5 m;
Capacitate maximă – 300 m3/h;
Temperatură de ardere – 1000 - 1200 °C.
ZONA DE SERVICII
Zona de servicii și construcții anexe cuprinde construcțiile auxiliare și spațiile amenajate necesare
derulării în condiții optime de productivitate, protecție a muncii și protecția mediului.
Suprafața este delimitată de un gard perimetral înalt de 2 m. Pe latura sudică, zona de servicii se
învecinează cu partea nordică a celulelor destinate stocării deșeurilor și se separă de marginile
celulelor printr-un șanț de drenaj pe direcția V-E.
Zona de servicii este amplasată în nordul ariei de depozitare și ocupă o suprafață totală de ~3.9
ha.
Organizarea generală a ariei de servicii a fost concepută pornind de la modul de exploatare al
depozitului. Autogunoierele intră în incinta depozitului, sunt cântărite și verificate la intrare după
care parcurg drumul tehnologic existent pe taluzul si coronamentul celulelor existente, prin
intermediul căruia se face accesul pe platforma de descărcare aferentă celulei 6. Autogunoierele
descarcă deșeurile pe platforma de descărcare după care în drumul de ieșire din depozit trec prin
rampa de spălare a roților amenajată pe drumul de acces, în dreptul laturii nordice a Celulei 1. La
ieșirea din cadrul amplasamentului autogunoierele care au descărcat deșeurile sunt din nou
cântărite, astfel încât prin diferență să se determine cantitatea de deșeuri depusă în depozit.

2. Procese tehnologice de execuție
i. Categorii de lucrări
Pentru a avea elementele necesare întocmirii Raportului vor fi luate in considerare următoarele
obiecte si grupe de lucrări cuprinse in proiect:
Lucrări de baza
Operațiunile generale de realizare a celulelor de depozitare constau in:
- defrișarea terenului
- decopertarea solului vegetal
- profilarea bazei depozitului
- realizarea digurilor perimetrale celulelor
- realizarea sistemului de impermeabilizare a celulelor
- instalarea sistemului de drenaj a levigatului
- realizarea rețelelor de colectare si evacuare a levigatului
- construirea drumurilor temporare si a drumului perimetral
Lucrările se realizează etapizat pentru fiecare celula si Subcelula in parte
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Soluția tehnica de realizare a celulelor depozitului de deșeuri este:
•
•
•
•
•

Bariera geologica este realizata din pământ argilos cu grosimea g = 50 cm, așternuta in
doua straturi a cate 25 cm fiecare, bine compactate, cu permeabilitatea mai mica de K =
1 x 10 -9 cm/s
geocompozit bentonitic cu m = 5.000 g/m2;
geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu grosimea de 2 mm;
geotextil nețesut cu m = 1.000 g/m2.
strat de materiale granulare (pietriș spălat de rău cu granulometrie 16 – 32 mm), cu
grosimea de 0,5 m cu permeabilitatea hidraulică k > 1x10 -3 m/s și conținut de carbonat de
calciu de maximum 10 %;
-

descriere colectare levigat

Sistemul de colectare si drenare a levigatului din interiorul celulelor de depozitare consta in:

Drenuri D250 mm
Număr [buc]

Colector D 250
mm
Lungime [m]

Lungime [m]

Celula 7

13

1,250 191

Celula 8

21

2,410 448

Celula 9

20

3,063 360

Celula 10

4

325 62

-

Colector D315
mm
Lungime [m]
518

952

descriere sistem de colectare si tratare gaz de depozit

Sistemul de colectare a gazului de depozit consta in instalare de puțuri de captare a gazului după
ce stratul de deșeuri depozitat in celula atinge grosimea de min 4 m.
Sunt prevăzute puțuri de captare a gazului de depozit astfel:
Celula
Celula 7
Celula 8
Celula 9
Celula 10

Nr Puțuri
14 puțuri
18 puțuri
25 puțuri
2 puțuri

Coordonatele puțurilor de colectare a gazului de depozit:
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Celula 7

Stereo 1970

Nr punct

Celula 8
Nr punct

Stereo 1970
X

Y

X

Y

73

399,871.136

313,233.119

87.000

399,820.675

313,050.935

74

399,921.376

313,253.882

88.000

399,869.900

313,073.549

75

399,969.981

313,276.474

89.000

399,922.036

313,099.153

76

400,018.645

313,298.412

90.000

399,992.580

313,133.817

77

400,065.717

313,319.397

91.000

400,039.263

313,156.135

78

400,114.662

313,342.849

92.000

400,133.632

313,199.636

79

400,159.677

313,366.585

93.000

400,180.249

313,221.808

80

399,893.732

313,186.543

94.000

400,223.939

313,249.335

81

399,943.972

313,207.306

95.000

400,308.144

313,287.244

82

399,992.577

313,229.898

96.000

400,330.740

313,240.668

83

400,041.241

313,251.836

97.000

400,246.536

313,202.759

84

400,088.313

313,272.821

98.000

400,202.845

313,175.232

85

400,137.258

313,296.273

99.000

400,156.228

313,153.060

86

400,182.273

313,320.009

100.000

400,061.859

313,109.559

101.000

400,015.176

313,087.241

102.000

399,944.632

313,052.577

103.000

399,892.497

313,026.973

104.000

399,843.271

313,004.359

Tabel 15 Coordonate Stereo 1970 puțuri de
colectare gaz Celula 7

Tabel 16 Coordonate Stereo 1970 puțuri de
colectare gaz Celula 8
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Celula 9
Nr punct

Stereo 1970
X

Y

105

399,885.422

312,944.999

106

399,935.351

312,971.249

107

399,983.164

312,994.781

108

400,043.925

313,022.381

109

400,090.516

313,044.182

110

400,144.423

313,069.555

111

400,192.586

313,093.745

112

400,240.116

313,117.252

113

400,287.180

313,139.553

114

400,354.423

313,172.541

115

400,377.020

313,125.965

116

400,309.776

313,092.977

117

400,262.713

313,070.676

118

400,215.182

313,047.169

119

400,167.020

313,022.979

120

400,113.113

312,997.606

121

400,066.522

312,975.805

122

400,005.760

312,948.205

123

399,957.947

312,924.673

124

399,908.018

312,898.423

125

399,948.150

312,856.566

Tabel 17 Coordonate Stereo 1970 puțuri de colectare gaz Celula 9

Sistemul de colectare a gazului pentru celulele proiectate se interconectează cu sistemul existent
de tratare prin ardere a gazului de depozit prin intermediul a 3 substații amplasate in exteriorul
digurilor de contur.
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Figura 10 Modalitatea de instalare a puțurilor de captare a gazului de depozit
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Figura 11 Secțiune tip a puțului de captare gaz si a capetelor de put

Figura 12 Imagine din proiecte similare a substației de colectare a gazului
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Figura 13 Instalație de ardere existenta pe amplasament

ii. Prezentarea etapizata a proceselor de execuție
Lucrări pregătitoare
Lucrările pregătitoare constau din trasarea si pichetarea amplasamentului in conformitate cu
proiectul tehnic si planurile aferente acestuia.
Terasamente
Terasamentele constau din săpături, transporturi si compactări pentru realizarea profilului
săpăturilor pentru baza si digurile celulelor.
Săpăturile de pământ se vor realiza mecanizat cu Buldoexcavatore, Excavatoare pe senile,
Încărcătoare frontale sau alte utilaje specifice.

Excavații care după importanta si specificitate se pot realiza cu următoarele tipuri de utilaje:
- Buldozere cu pneuri pentru scarificare, săpături superficiale cu si fără transport de
terasament; nivelare depozite de pământ si cu alte materiale, nivelare propriu zisa. Tipul
utilajelor variază intre 60 CP si 300 CP;
- Buldoexcavatoare cu pneuri echipate cu cupa dreapta, inversa, sau cupa trasa, draglina –
pentru excavații in front, in tranșee, prelucrarea sau încărcare in mijloacele de transport.
Tipul utilajelor variază intre 65 CP si 200 CP;
- Autobasculante– utilaje specializate pentru transport pământ si materiale granulare care
au o structura ce rezista drumurilor de șantier dar cu o viteza de deplasare mai redusa –
folosite atât in interiorul șantierului cat si pentru transport
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Precizam ca toata aceasta gama de utilaje se pot folosi si pentru transportul sau punerea in opera
si a altor materiale de masa mai mult sau mai puțin pulverulente cum ar fi: agregatele minerale,
balast, etc.
Este prezentata lista echipamentelor propuse a fi utilizate in amplasamentul șantierului.

Umpluturi si compactări
•
•
•

Cilindrii compactori statici pentru argile si vibratori pentru materiale granulare. variabilitatea
lor este foarte mare putând fi tractate sau autopropulsate lucrând unitar sau in tandem.
Autocisterne pentru transportul apei necesara la corectarea umidității umpluturii.
Alte utilaje de finisare de tipul celor prezentate anterior buldozere, autogredere.

Excavații speciale
Aceste tipuri de lucrări pot fi realizate cu utilaje cum ar fi: motocompresoare de aer, pickhammere
si perforatoare.
Montaje
Folosirea de utilaje pentru urcare, manevrare si montare elemente de constructive (de ex macara
pe pneuri pentru instalarea sulurilor de geomembrană si geotextil).

Transport
Dat fiind volumul mare si diferit de materiale, ce se va transporta si gama de mijloace de transport
este diversa:
• autobasculante de diferite capacitați in general de peste 16 tone, autocisterne;
• trailere sau sa pentru transportul utilajelor, a elementelor de construcții si a altor piese grele.
Organizare de șantier
Lucrările de execuţie nu vor afecta domeniul public pe perioada şantierului. Constructorul va
respecta condițiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protecție a
mediului, potrivit normelor generale si locale. Amplasarea organizării de execuție nu perturba
vecinătățile si nu este necesara tăierea de arbori;
Organizarea de șantier se va realiza in incinta amplasamentului si va cuprinde :
- căile de acces;
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar existente in amplasament
-

Pichete P.S.I. cu toate dotările – 2 puncte;
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-

Zona parcare utilaje / echipamente

-

Baraca de depozitare scule si materiale (cu sistem de închidere )

- organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru
conservare pe timpul depozitării și evitării degradărilor ;
- măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a
incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție cuprinse în
documentația de execuție a obiectivului;
- măsuri de protecția vecinătăților;
– localizarea organizării de șantier: organizarea de șantier va fi localizata in incinta
amplasamentului conform DTOE;
Căile de circulație adiacente șantierului trebuie să rămână libere pentru a exista o fluență în
circulația perimetrală atât a persoanelor, cât și a autovehiculelor.
Șantierul trebuie împrejmuit cu panouri provizorii care să preîntâmpine pătrunderea altor persoane
pe șantier. Accesul în șantier va fi controlat.
Se vor lua toate măsurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului în timpul lucrărilor de
execuție.
Se va asigura curățenia permanentă în zona șantierului.
Pentru alimentarea cu energie electrică a organizării de șantier se va face un racord dintr-un
branșament existent, în funcție de soluția propusă de către furnizorul de energie electrică.
Contractorul execuției este responsabil pentru curățenia în incinta zonei unde se execută lucrările
propuse.
La execuția lucrărilor aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare
pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii.
Principalele măsuri care trebuie avute în vedere la execuția lucrărilor:
• personalul muncitor să aibă cunoștințele profesionale și cele de protecția muncii specifice
lucrărilor ce se execută, precum și cunoștințe privind acordarea primului ajutor în caz de
accident;
• se vor face instructaje și verificări ale cunoștințelor referitoare la NTS cu toți oamenii care
iau parte la procesul de realizare a investiției; instruirea este obligatorie atât pentru
personalul de pe șantier, cât și pentru cel care vine ocazional pe șantier în interes personal
sau de serviciu;
• pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protecție
corespunzătoare în timpul lucrului sau circulației pe șantier;
• se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase.
Pe toata durata execuției se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare.
3. Echipamente necesare pentru realizarea lucrărilor de construcții
Echipamentele sunt prezentate detaliat pentru fiecare faza de construcție in Capitolul 5.
4. Procese tehnologice de producție
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Depozit ecologic de deșeuri; capacitate totala de depozitare ~6 mil mc.
Celula
Volum [mc]
C1-C5
1,000,000.00
C6
200,000.00
Celula 7
1,200,493.67
Celula 8
803,408.39
Celula 9
1,868,194.66
Celula 10
152,587.37
Zona unire finala
618,516.00
Total
5,843,200.09
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Figura 3 Flux depozit deșeuri

Descărcarea se va face de pe rampele de acces in celule special amenajate in acest scop.
La începutul operării, descărcarea se va face direct, prin preluarea deșeului de către buldozer si
fără compactare, pana când se va crea un pat de circulație care sa permită intrarea acestor utilaje
in incinta celulelor. Este cu desăvârșire interzis ca utilajele de nivelare si compactare sa circule
direct pe impermeabilizarea sau stratul drenat al depozitului. Stratul minim de deșeuri pe care pot
circula aceste utilaje este de cca 2,0 m.
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Corpul depozitului in rambleu va avea taluzuri cu inclinarea 1 :3 si înălțimea de 24 m.
Deșeurile descărcate vor fi imediat împinse, nivelate si compactate, aceasta practica avuând mai
multe avantaje:
- creează posibilitatea depozitarii unei cantitatea mai mari de deșeuri in unitatea de volum;
- reduce impactul determinat de împrăștierea deșeurilor pe diferite suprafețe, proliferarea
insectelor, a animalelor si pasărilor si apariția incendiilor;

Figura 4 Schema generala de exploatare a depozitului

Deșeurile descărcate si compactate se acoperă, in funcție de condițiile de operare si de
prevederile Autorizației de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor
ușoare si apariția insectelor si a pasărilor.
Pentru celulele de depozitare se recomanda:
Împărțirea celulelor de depozitare in zone de max. 2500 mp pentru a reduce cantitatea de levigat
generata
O acoperire a deșeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă
depozitarea.
Acest lucru este valabil pentru zonele de depozitare delimitate in operarea celulei.
5. Activități de dezafectare
Nu se vor efectua lucrări de dezafectare – in sensul eliminării de pe amplasament a unor obiective
sau instalații.
Se vor executa lucrări de defrișare a copacilor si vegetației existente (duzi).
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d) estimare a deșeurilor și emisiilor preconizate

Deșeurile produse ca urmare a realizării si exploatării obiectivului se estimează separat pe cele
doua etape astfel:
· In perioada de execuție a lucrărilor de construcții;
· In perioada de exploatare.
i.

Perioada de execuție a lucrărilor
1.i.1. Deșeuri inerte si nepericuloase

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” se stabilește obligativitatea pentru agenții economici si
pentru orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii
deșeurilor.
Evidenta gestiunii deșeurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase” prezentata in anexa 2 a H. G. 856/2002.
Conform listei menționate deșeurile din construcții se clasifica după cum urmează:
- 17.05. pământ si materiale excavate sau dragate
- 17.04 metale (inclusiv aliajele lor)
- 17.06 materiale izolante

Antreprenorul are obligația, cf. H.G. menționate mai sus, sa tina evidenta lunara a producerii,
stocării provizorii, tratării si transportului, reciclării si depozitarii definitive a deșeurilor.
Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităților de lucrări.
O parte a acestor deșeuri vor fi reciclate in lucrările de terasamente, in umpluturi, cat si pentru
lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelări si ca material inert etc.
In perioada de execuție a lucariilor vor rezulta deșeuri menajere de la personalul muncitor.
Toate deșeurile generate sunt colectate in pubele speciale amplasate la vedere. Beneficiarul are
obligația de a încheia contracte de prestări servicii cu firme autorizate pentru colectarea
deșeurilor.
In afara deșeurilor prevăzute in proiect, in bazele de utilaje si de producție se vor acumula deșeuri
specifice activității acestora. Se vor acumula cantități importante de uleiuri de motor de la
întreținerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparațiile utilajelor), cauciucuri,
resturi de betoane, resturi de asfalt, bitum si alte materiale de construcții.
Este dificil de făcut o evaluare cantitativa a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor
fiind prioritare in evaluarea naturii si cantității de deșeuri.
Conform prevederilor Legii 211/2011 republicata, si H.G 856/2002 antreprenorul are obligația să
țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării
definitive a deșeurilor.
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Prezentare a modului de gestionare a deșeurilor in perioada de construcție
Amplasament Tip deșeu
Organizare
Menajere sau
de șantier
asimilabile
Deșeuri
metalice

Activitate de Deșeuri
execuție in sit materiale
de construcții

Deșeuri din
lemn

Acumulatori
uzați

Mod colectare/evacuare
In interiorul incintei se vor organiza
puncte de
colectare prevăzute cu containere
de tip pubela.
Periodic acestea vor fi golite in
mașinile de salubritate.
Se vor colecta temporar in incinta,
pe platforme si/sau
in containere specializate sau zone
delimitate . Vor fi valorificate in mod
obligatoriu prin unități specializate
de prestări servicii.
Apariția acestei categorii de deșeuri
implica o abordare specifica. Din
punct de vedere al potențialului
contaminant aceste deșeuri nu
ridica probleme deosebite (fiind
vorba in special de resturi de beton,
mixturi asfaltice, resturi de
materiale geosintetice). In ceea ce
privește valorificarea si eliminarea
lor se pot propune mai multe
metode:
- Valorificarea locala in pavimentul
de exploatare;
- Depunerea in gropile de împrumut
ajunse la cota finala de exploatare;
- Utilizarea ca material inert in
cadrul depozitelor de
deșeuri utilizate in zona.

Observații
Se vor păstra
evidente stricte
privind datele
calendaristice,
cantitățile eliminate
si identificatorii
mijloacelor de
transport utilizate.

Colectarea acestor deșeuri va fi
efectuata selectiv, ele urmând a fi
valorificate in funcție de dimensiuni
ca accesorii si elemente de sprijin
in lucrările de construcții. Utilizarea
ultima va fi ca material combustibil
– deșeu lemnos către populație.
Materiale cu potențial periculos atât
asupra mediului înconjurător cat si
a manipulanților. Vor fi stocate si

Deșeuri tipice pentru
organizările de
șantier din Romania.
Se recomanda
interzicerea in mod
expres prin acordul
de mediu a arderii
acestor materiale.

Beneficiarul va
utiliza materialul
inert in cadrul
activității de
acoperire a
deșeurilor
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Amplasament Tip deșeu

Anvelope
uzate

Hârtie si
carton –
specific
activității de
birou

-

-

-

Mod colectare/evacuare
Observații
depozitate corespunzător, sub
cheie in vederea valorificării.
In cadrul spatiilor de depozitare pe
categorii a deșeurilor va fi rezervata
o suprafața si anvelopelor.
Se recomanda ca in cadrul
caietelor de sarcini antreprenorului
sa-i fie solicitata prezentarea cel
puțin a unei soluții privind
eliminarea acestor deșeuri către o
unitate economica de valorificare.
Hârtia va fi colectata si depozitata
separat de celelalte deșeuri, in
vederea reciclării.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare in perioada de execuție a lucrărilor
se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de
deșeuri.
Zonele de depozitare a deșeurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi
inscripționate.
Operațiunile si practicile de management al deșeurilor se vor consemna intra- un registru
special, care va fi pus in orice moment la dispoziția autoritarilor de mediu.
Beneficiarul are obligația sa încheie/mențină contracte de prestări servicii cu firme
autorizate de colectarea publica a diferitelor tipuri de deșeuri.
Colectarea si depozitarea deșeurilor periculoase se face cu respectarea tuturor masurilor
impuse de legislația in vigoare in funcție de natura si proprietățile deșeului, iar apoi pot fi
eliminate periodic numai prin firme autorizate.
Se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deșeurilor si recomandările celor
mai bune tehnici disponibile.

Atât in timpul perioadei de execuție a lucariilor de construcții cât si in timpul folosinței construcției,
beneficiarul si antreprenorul general au obligația de a gestiona si/sau depozita deșeurile rezultate
in urma activităților prestate, respectând normele legislative in vigoare:
- Legea nr. 211/2011 (r) privind regimul deșeurilor
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor,
- Legea nr. 360/2003 republicata 2014 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice
periculoase.
- Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje,
- HG. nr. 856/2002- privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si
acumulatori.
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
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-

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

1.i.2. Deșeuri toxice si periculoase
Substanțele toxice si periculoase pot fi: carburanți, lubrifianți si acidul sulfuric (de la baterii)
necesar funcționarii utilajelor.
Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier in stare normala de funcționare având
efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate.
- Aceeași procedura se va aplica si pentru operațiile de întreținere si încărcare acumulatori
etc.
- Vopseaua pentru finisaje va fi adusa in recipiente etanși. Bidoanele goale vor fi restituite
producătorilor (după caz) .
Datorita surselor menționate mai sus, rezulta o serie de deșeuri, care conform H.G. nr. 856/2002
privind „Evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase”, Anexa 2 sunt codificate astfel:

-

13 deșeuri uleioase si deșeuri de combustibili lichizi
13.01.10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13.02.05* ulei neclorinate de motor de transmisie si de ungere
13.07.03 alți combustibili (inclusiv amestecuri).
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ii.

Estimări cantități de Deșeuri generate

In perioada de execuție

Nr.
Cer
t

Denumirea
deșeului

Cantitatea
prevăzută a fi
generata

Starea
fizica

Codul
deșeului

Codul
privind
principala
proprietate
periculoasa

Managementul deșeurilor - cantitatea prevăzută a fi
generata [t/șantier]

valorificata

1

2

3
4
5

6

7

beton
amestecuri
de beton,
cărămizi,
țigle și
materiale
ceramice,
altele decât
cele
specificate
la 17 01 06
lemn
materiale
plastice
metale
(inclusiv
aliajele lor)
amestecuri
de deșeuri
de la
construcții
și demolări,
altele decât
cele
specificate
la 17 09 01,
17 09 02 și
17 09 03
deșeuri
municipale
amestecate

72

S

deșeuri din construcții
17 01 01
-

51

S

17 01 07

-

4.5

S

17 02 01

-

19.5

S

17 02 03

-

25.8

S

17 04 00

-

eliminata

rămasa in stoc

72

51

4.5
19.5

25.8

24

S

17 09 04

647.1

S

20 03 01

24

216.84

430.31

Tabel 2
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Perioada de exploatare

În perioada de exploatare principalele de categorii de deșeuri sunt reprezentate de către:
• deșeuri menajere provenite din exploatarea celulelor de depozitare;
• deșeuri biodegradabile provenite de la întreținerea spațiilor verzi;
Conform listei menționate prin H.G. nr. 865/2002, deșeurile care vor rezulta în timpul procesului de
exploatare, se clasifică după cum urmează:
• 20.03.01 deșeuri municipale amestecate
• Deșeuri reciclabile

Gestionare deșeurilor pe amplasament
Extinderea celulelor de depozitare prin construcția celulelor C7-C10 nu generează suplimentar activității
autorizate deșeuri pe amplasament (nu este estimata o creștere a personalului care operează in prezent
depozitul ecologic de deșeuri Mofleni).
Deșeurile se colectează în pubele cu colectare selectivă, conform normelor europene deșeuri reciclabile sticlă, metal + plastic, hârtie + carton și deșeuri biodegradabile - deșeuri menajere.
Pubelele sunt amplasate in zona pavilionului administrativ
-se completează evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât
cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

Nr.
Crt.

Denumire deșeu

Cantitate
anuala
generata

Starea
fizica

Cod
deșeu

Activitatea care li generează

Mod de stocare /colectare/eliminare

1.

Deșeuri textile
contaminate

0.008 T

S

15 02 02*

Întreținere autovehicule si
utilaje

2.

Ambalaje reactivi
chimici

0.035 T

S

15 01 10*

Întreținere autovehicule si
Depozitare temporara valorificare prin
utilaje, întreținere stație epurare operatori autorizați

3.

Uleiuri minerale
neclorinate de motor,
de transmisie si de
ungere

280 litri

L

13 02 05*

Întreținere autovehicule si
utilaje

Colectare in butoaie metalice pe o
platforma betonata; valorificare prin
operatori autorizați

4.

Uleiuri minerale
hidraulice neclorinate

120 litri

L

13 01 10*

Întreținere autovehicule si
utilaje

Colectare in butoaie metalice pe o
platforma betonata; valorificare prin
operatori autorizați

5.

Filtre de ulei uzat

0.024 T

S

16 01 07*

Întreținere autovehicule si
utilaje

6.

Acumulatori uzați

0 buc

S

16 06 01* Utilizare autovehicule si utilaje

36 mc

SS

0.068t

S

19 02 99 Epurarea levigatului

16 buc

S

16 01 03

Colectare in recipiente metalici si
valorificare prin operatori autorizați
Stocare in recipiente adecvate amplasate in
zona special amenajata, valorificata pri op
autorizați
Vidanjare si eliminare prin Compania de
Apa Oltenia
Colectare in recipient metalic si eliminat pe
celula activa
Colectare valorificare prin operatori
autorizați

7.
8.
9.

Nămol de la bazinul
vidanjabil
Deșeuri nespeficicate
de la stația de epurare
Anvelope scoase din
uz

20 03 04

Activitate tehnicoadministrativa

întreținere autovehicule si
utilaje

Colectare valorificare prin operatori
autorizați
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Nr.
Crt.

Denumire deșeu

Cantitate
anuala
generata

Starea
fizica

Cod
deșeu

Activitatea care li generează

Mod de stocare /colectare/eliminare

10.

Deșeuri menajere

4.36 mc

S

20 03 01 Activitatea administrativa

Colectate in europubele si sunt eliminate in
celula depozitului

11.

Ambalaje hartie si
carton

0.008 T

S

15 01 01 Activitatea administrativa

Stocare in spatiul special amenajat,
valorificare prin operatori autorizați

12.

Ambalaje materiale
plastice

0.009

S

15 01 02 Activitatea administrativa

Stocare in spatiul special amenajat,
valorificare prin operatori autorizați

13.

Ambalaje metalice

0T

S

15 01 04 Activitatea administrativa

Stocare in spatiul special amenajat,
valorificare prin operatori autorizați

14.

Metale feroase

2.02 T

S

16 01 17

Activitatea tehnicoadministrativa

Stocare in spatiul special amenajat,
valorificare prin operatori autorizați
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iii.

Emisii

In perioada de construcție a investiției se utilizează materii prime specifice lucrărilor de construcții
catalogate in special in zona poluanților fizici pentru factorii de mediu.
Estimam ca o serie de surse de poluare se vor manifesta atât in perioada de execuție cat si in
perioada de operare a acestuia cu efecte mai mult sau mai puțin semnificative asupra factorilor
de mediu.
In perioada de execuție principalele surse de poluare sunt specifice activităților de construcție;
In perioada de exploatare sursele de poluare sunt in principal asociate traficului auto pe
amplasament, managementul deșeurilor depozitate in amplasament, fenomene specifice de
biodegradare a deșeurilor depozitate.
Principalele surse de poluare sunt identificate in cele ce urmează:
In perioada de execuție:
Factor de mediu: Apa
În perioada de execuție a lucrărilor propuse, sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate
de către:
-

execuția propriu-zisă a lucrărilor de construcție a celulelor de depozitare.

-

traficul de șantier; (manipularea și punerea în operă a materialelor de construcții (terasamente,
agregate etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de
construcție.)

-

organizarea de șantier (posibile pierderi accidentale de materiale folosite în execuția lucrărilor,
combustibili și uleiuri din mașinile și utilajele folosite în șantier, care pot afecta calitatea apei
infiltrate în sol din apele de precipitații.)

Apele uzate din cadrul organizării de șantier (în general ape uzate menajere) vor fi evacuate în
rețeaua de canalizare a incintei sau vor fi utilizate toalete ecologice.

Factor de mediu: Aer
Posibilele sursele de poluare a aerului în faza de execuție a proiectului sunt reprezentate de:
•

emisii de pulberi și noxe rezultate în urma realizării construcțiilor (organizare de șantier) :

In perioada de execuție a lucrărilor proiectate, este posibil ca activitățile din șantier sa aibă un
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impact asupra calității atmosferei din zonele de lucru reprezentând o sursa de emisii de praf, iar
pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor (produse petroliere
distilate) în motoarele utilajelor și execuției lucrărilor de construcție (sudură, debitare, prelucrări
metalice, polizare, etc.). Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor proiectate, sunt
asociate săpăturilor, punerea în operă a materialelor de construcție, precum și altor lucrări
specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând
de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară a
lucrărilor de construcție conduce la o cantitate redusă de emisii specifice acestor lucrări.
•

emisii de noxe de la utilajele implicate în activitățile de construcție : Sursele principale de

poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de
construcție și operațiile specifice implicate în realizarea proiectului.
•

emisii de gaze de eșapament datorate transportului materiilor prime/produselor finite și a

personalului:
Poluarea specifică activității utilajelor și circulației vehiculelor se poate estima după urmează :
- consumul de carburanți (substanțe poluante: NOx, CO2, CO, compuși organici volatili non
metalici, particule materiale din arderea carburanților etc.);
- aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante – particule materiale în
suspensie și sedimentabile), distanțele parcurse (substanțe poluante - particule materiale ridicate
în aer de pe suprafața drumurilor).

Factor de mediu: Sol/Subsol
Atât in perioada de construire cat si in perioada de funcționare a investiției posibile surse de
poluare a solului:
-

scurgerile accidentale de carburanți de la autovehiculele și utilajele care tranzitează zona

în perioada de amenajare/exploatare a investiției - probabilitate redusă;
-

gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate pe amplasament;

-

gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate;
Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe poluante

pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe trebuie incluși carburanții, combustibilii etc.
Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potențial
poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia.
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Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe poluante pentru
sol și subsol. O altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată
de activitatea utilajelor în fronturile de lucru. Trebuie menționat și faptul că lucrările de terasamente
deși nu sunt poluante, conduc la degradarea solului.
Principalul impact asupra solului în perioada de execuție este consecința ocupării terenului pentru
realizarea ansamblului de celule de depozitare. Toate suprafețele ocupate POT induce modificări
structurale în profilul de sol.
Astfel, principalii poluanți ai solului proveniți din activitățile de construcție ale ansamblului de celule
sunt grupați după cum urmează:
-poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul
alimentării cu carburanți, a reparațiilor, a funcționării defectuoase a utilajelor etc. La acestea se
adaugă pulberile rezultate în procesele de excavare, încărcare, transport, descărcare a
umpluturilor.
-poluanți ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților
din aer, proveniți din circulația mijloacelor de transport, funcționarea utilajelor de construcții etc.
-poluanți accidentali, rezultați în urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau
căilor de acces.
-poluanți sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf.
Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul
solului sunt SO2, NOx și metalele grele.
-

Radiație electromagnetică: Nu este cazul – nu se vor desfășura activități pe amplasament

-

Radiație ionizata: Nu este cazul – nu se vor desfășura activități pe amplasament

-

Poluare biologica : Nu este cazul – nu se vor desfășura activități pe amplasament.

Factorul de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII
În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:
-

lucrările de execuție a construcțiilor aferente celulelor de depozitare implică folosirea unor

grupuri de utilaje cu funcții adecvate, aceste utilaje în lucru reprezentând surse de zgomot și
vibrații.
-

transportul materialelor în amplasamentul șantierului.
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-

circulația autobasculantelor și autocamioanelor care transportă materiale necesare

execuției lucrării.
Factor de mediu: BIODIVERSITATE
Amplasamentul se afla in vecinătatea a siturilor protejate din rețeaua Natura 2000- ROSCI0045
Coridorul Jiului;
Activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor, ce se constituie în surse de poluare
ce se manifestă la nivelul amplasamentului analizat și în vecinătatea acestuia sunt:
-

înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfășurate (decopertare

etc.).
-

fragmentarea habitatelor naturale prin apariția șantierului și a celulelor de depozitare.

Principalii poluanți prezenți în mediu în vecinătatea zonei de lucru (amplasamentului) sunt
particulele de praf.
Alături de acestea dar în cantități mai mici vor fi prezenți pe parcursul perioadei de construcție
următorii poluanți susceptibili de a produce dezagremente asupra formelor de viață: NOx, SO2,
CO (acesta din urmă în mai mică măsură).
Factor de mediu: PEISAJ
Impactul negativ asupra peisajului poate apărea în perioada de execuție prin prezența șantierului
și din desfășurarea lucrărilor la infrastructura existentă sau proiectată
Având in vedere aspectul general al proiectului de depozitare a deșeurilor factorul de mediu poate
fi afectat prin crearea masivului de depozitare – aspect cu caracter local
Factor de mediu: MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC
Execuția lucrărilor proiectate va avea un impact mediu asupra populației din zonă prin prezența
șantierului (sursă de zgomot și praf) și creșterea volumului traficului auto.
Impactul asupra mediul social și economic va fi pozitiv, prin dezvoltarea zonei și redus prin
creșterea pe anumite intervale orare a traficului auto.
Asigurarea infrastructurii necesare depozitarii controlate a deșeurilor generate din Județul Dolj.
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Factor de mediu: CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL
Nu este identificata o influenta asupra factorului de mediu prin lucrările propuse
In perioada de exploatare:
Factor de mediu: Apa
cursurile de ape de suprafața in vecinătatea amplasamentului sunt reprezentate de râul Jiu aflat
la o distanta de cca 250m (limita sit)
În perioada de exploatare a lucrărilor realizate nu se preconizează a fi afectat factorul de mediu
apa după implementarea soluțiilor proiectate și dacă instalațiile (în principal cele de canalizare)
vor fi exploatate și întreținute corespunzător. De aceea:
- nu se vor înregistra efecte negative asupra apelor de suprafață sau acelor subterane și nici
nu vor fi afectate în mod secundar alte activități dependente de aceste resurse.
- apele uzate din cadrul vor fi colectate și evacuate în rețeaua de canalizare existenta a
depozitului ecologic Mofleni.

Factor de mediu: Aer
În perioada de exploatare a celulelor de depozitare, principale surse de poluare sunt datorate
aportului la traficului auto din zonă, precum și de gazul de depozit generat in corpul acestuia.
Principalii poluanți emiși in aer sunt componentele ale gazului de depozit generat – Metan, dioxid
de carbon, hidrogen sulfurat, compuși aromatici
Principalii poluanți emiși în mediu sunt specifici arderii combustibililor (benzină și motorină), în
motoarele autovehiculelor de operare a depozitului: pulberi în suspensie, oxizi de azot, plumb,
CO, CO2, NOx.
Factor de mediu: Zgomot si vibrații
În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate principalele surse de zgomot sunt datorate
circulației rutiere suplimentare adusă de către autogunoiere, precum și de funcționarea
echipamentelor de compactare a deșeurilor in celulele de depozitare.
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Factor de mediu: Biodiversitate
În perioada de exploatare sursele de poluare sunt specifice traficului auto precum și unor activități
specifice din cadrul depozitului
-

generarea de emisii poluante (gaze de eșapament) provenite din traficul auto.

-

generarea de zgomot și vibrații, tot datorită procedeelor de depozitare si compactare a
deșeurilor.

-

Emisii de gaz de depozit inclusiv mirosuri specifice

Factor de mediu: PEISAJ
Având in vedere aspectul general al proiectului de depozitare a deșeurilor factorul de mediu poate
fi afectat prin crearea masivului de depozitare – aspect cu caracter local
Factor de mediu: MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC
Asigurarea infrastructurii necesare depozitarii controlate a deșeurilor generate din Județul Dolj.
Factor de mediu: CONDIȚII CULTURALE ȘI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL
Nu este identificata o influenta asupra factorului de mediu prin lucrările propuse
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Capitolul 3:
DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE
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3. DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REALIZABILE

Analiza alternativelor in concepția, proiectarea, execuția, exploatarea si monitorizarea unei
investiții din punct de vedere al Protecției Mediului se poate referi la următoarele elemente:
- Alegerea amplasamentului.
- Alegerea soluțiilor tehnice si tehnologice de execuție , inclusiv a utilajelor, materiilor prime,
in final al ciclului de viată al obiectivului.
- Alegerea soluțiilor tehnice si tehnologice de execuție inclusiv a utilajelor si materialelor.
- Alegerea duratelor de execuție si a perioadelor de lucru.
- Alegerea celor mai bune tehnici disponibile in toate etapele.
Soluția constructiva aleasa de proiectant este cea optima, corespunzând criteriilor tehnice si
economice impuse obiectivelor cu acest tip de destinație,
Soluțiile tehnice propuse sunt moderne si au ținut cont de:
· utilitatea investiției
· condițiile de mediu;
· tipul si natura lucrărilor existente in zona;
· utilitatea tehnica, economica dar si peisagistica a dezvoltări propuse;
· vecinătățile existente etc.
Principalele criterii de evaluare sunt:
Criterii economice (respectiv eficiența investiției); soluția propusă prezintă cele mai bune
rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici comparativ
cu alte variante; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.
Criterii sociale (respectiv acceptabilitate socială); soluția prezintă cele mai bune rezultate din
punct de vedere al susținerii oportunităților de dezvoltare a societății; impactul pozitiv asupra
locuitorilor județului este semnificativ.
Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Soluția propusă prezintă efecte negative
minime asupra peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe
termen lung, respectiv în perioada de exploatare a acestuia.

Alternativa 0
Alternativa consta in nerealizarea proiectului
Nerealizarea
proiectului
înseamnă
neasigurarea capacitații de depozitare a
deșeurilor reziduale din Județul Dolj –
activitate cu impact semnificativ asupra
mediului asupra următorilor factori de mediu
- apa – impact semnificativ asupra apelor
subterane/de
suprafața
prin
depozitarea necontrolata pe sol a

Alternativa 1
Realizarea proiectului
Asigurarea capacitații de depozitare a
deșeurilor reziduale in conformitate cu
prevederile legale in vigoare – depozite
ecologice clasa „b”.
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deșeurilor municipale si antrenarea
levigatului generat in apa freatica
- sol- impact semnificativ asupra solului
prin
depozitarea necontrolata
a
deșeurilor pe sol, poluarea factorului de
mediu
- aer- impact semnificativ asupra
factorului de mediu prin depozitarea
necontrolata a deșeurilor (fără sisteme
de captare si tratare a gazului de
depozit generat)
- sănătatea
populațieiimpact
semnificativ
prin
depozitarea
necontrolata (fără sisteme de protecție
si împiedicare a oamenilor- sectorul
informal la deșeurile depozitate)
Nerespectarea legislației in vigoare privind
gestiunea
deșeurilor
amintind
sumar
următoarele acte normative: Legea 211/2011,
HG 349/2005, Directiva 31, Legea 51, OUG
195/2005
Din motivele enunțate anterior nu a fost luata
in calcul aceasta alternativa
Tabel 18 Analiza alternativelor

In conformitate cu prevederile AIM 72/24.08.2015 revizuita in 11.09.2018 art. 8.3.1 „operatorul
depozitului are obligația asigurării capacitații necesare pentru depozitarea deșeurilor municipale,
dimensiunile depozitului trebuie sa fie corelate cu volumul total de deșeuri ce urmează a fi
acceptat la depozitare in zonele deservite iar perioada de exploatare trebuie sa fie minim 20 ani.”

Alegerea amplasamentului

Nu au fost luate in considerare alternative la alegerea amplasamentului proiectul bazându-se in
special pe dreptul de utilizare a terenului aflat in Str. Banu Stepan.
Criterii de alegere a amplasamentului din punct de vedere al protecției factorilor de mediu
Sintetizarea criteriilor este făcută in tabelul următor
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Criteriu

Influenta asupra factorilor de mediu

Oportunitatea investiției

Influenta pozitiva prin:
-

asigurarea capacitații de depozitare a
deșeurilor municipale generate
reducerea deșeurilor depozitate
necontrolat
eradicarea vegetației spontane de pe
amplasament

Densitate de populație in zona imediat
apropiata

Prezenta unui număr relativ redus de
locuințe in vecinătatea amplasamentului
astfel:

Împrejmuire cu gard pe toate laturile

Aspect benefic atât funcțional cat si vizual

Prezenta unui sir de arbori pe laturile
amplasamentului

Impiedica împrăștierea particulelor purtate
de vânt

Vecinătatea cu zone de agrement –

Posibil impact asupra activităților de
agrement

Tabel 19 Criterii de evaluare a alternativelor

Alternative de proiectare
Diferențele în potențialele impacturi asupra mediului asociate cu diferite opțiuni de proiect pentru
procesul tehnologic de construcții ar putea fi legate de:
- mărimea proiectului;
-

folosirea resurselor naturale;

-

producerea deșeurilor;

-

poluare și noxe;

-

riscul unor accidente, având în vedere substanțele sau tehnologiile folosite;

-

calitatea și capacitatea regenerativă a resurselor naturale din zonă;

-

folosințele terenului;

Sunt, de asemenea, alte aspecte importante cerute de EIA. Acestea includ:
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
-

magnitudinea și complexitatea impactului;

-

probabilitatea impactului;

-

fiabilitatea lucrărilor; preferința pentru rezistența la încărcări șoc, erori de operare sau
întreținere necorespunzătoare.
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-

complexitatea procesului; preferința pentru procese și sisteme de control și exploatare
simple.

Soluțiile alternative pot îndeplini de asemenea aceste criterii, dar se consideră că nici o diferență
semnificativă nu trebuie să rezulte în ceea ce privește impactul asupra mediului și beneficiile.
Alternativele analizate au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de
realizarea proiectului. O analiză comparativă a alternativelor, indică variantele ce au condus la
alegerea acestei soluții. Criteriile de evaluare avute în vedere, pentru determinarea alternativei
optime care să îndeplinească principiile dezvoltării durabile, au ținut cont de:
- efecte negative minime asupra mediului înconjurător;
-

soluție acceptata din punct de vedere tehnic;

-

soluție fezabilă din punct de vedere economic.

Alternativele analizate de realizare a investiției s-au referit în principal la modalitatea de realizare
a sistemului de impermeabilizare pe baza opțiunilor tehnice furnizate de Normativul tehnic de
depozitare a deșeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004.
Alternative privind soluții tehnice si tehnologice
Materialele de construcții vor cuprinde materiale uzuale, general utilizate în astfel de lucrări. Se
anticipează, că se vor folosi materiale și tehnici de construcții clasice, deși, detaliile finale depind
de tehnologiile constructorului.
Soluțiile tehnice propuse sunt moderne, in conformitate cu legislația naționala in domeniu și au
ținut cont de:
-

condițiile de mediu;
tipul și natura lucrărilor existente;
posibilitatea reutilizării unora din materialele mai puțin degradate;
utilitatea tehnică, funcțională și de securitate a dezvoltărilor propuse;
dotările, caracteristicile funcționale, geologice, hidrogeologice, hidrologice, instituționale
ale zonei,
vecinătățile existente etc.

65

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Soluții tehnice analizate conform Normativului tehnic de depozitarea deșeurilor:

Figura 14 Sistem de impermeabilizare conform Ordin 757/2004
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Figura 15 Sistem de impermeabilizare conform Ordin 757/2004
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Având in vedere considerentele tehnice legale prezentate a fost adoptata soluția:

Bariera geologica este realizata din pământ argilos cu grosimea g = 50 cm, așternuta in doua
straturi a cate 25 cm fiecare, bine compactate, cu permeabilitatea mai mica de K = 1 x 10 -9 cm/s.
Baza și taluzurile interioare ale celulelor au fost impermeabilizate cu un sistem de etanșare
sintetica, format din:
• geocompozit bentonitic cu m = 5.000 g/m2;
• geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD/PEHD) cu grosimea de 2 mm;
• geotextil nețesut cu m = 1.000 g/m2.
Pentru asigurarea stabilității geomembranei pe taluzurile digurilor, aceasta s-a ancorat pe
coronamentul digurilor într-o tranșee de pământ. Panta taluzurilor digurilor este de 1:2.
Soluția 1

Soluția aleasa
Bariera construita

4 straturi de 25 cm de argila

2 straturi de argila
Geocompozit bentonitic 5000g/mp

Utilizare resurse naturale din surse
neidentificate in zona amplasamentului,
rezultând un impact mai mare asupra
mediului prin excavația/transportul si
instalarea materialului;

Utilizarea materialului existent in
amplasament suplimentat de instalarea
materialului geosintetic specific depozitelor de
deșeuri.

Utilizarea resurselor naturale
Impermeabilizarea sintetica
Geomembrană din polietilena de înalta
densitate cu grosimea de 2 mm

Geomembrană din polietilena de înalta
densitate cu grosimea de 2 mm

Protecția mecanica a etanșării sintetice
Strat de nisip mediu-fin conform STAS
1913/5-85

Geotextil de protecție nețesut cu masa de
1000g/m2

Utilizarea resurselor naturale

Utilizarea materialelor geosintetice – beneficii
atât din punct de vedere tehnic cat si al
protecției mediului

Stratul de drenaj aferent etanșării sintetice
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Stratul de drenaj este constituit din pietriș
spălat cu conținut de carbonat de calciu <=
10%. Sort 16-32.

Stratul de drenaj este constituit din pietriș
spălat cu conținut de carbonat de calciu <=
10%. Sort 16-32.

Tabel 20 Soluții tehnice
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Capitolul 4:
DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE AL STARII
ACTUALE A MEDIULUI
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4. DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI
Amplasamentul funcționează încă din anul 2005 ca Depozit Ecologic de deșeuri municipale și
asimilabile acestora, fiind reglementat prin AIM nr. 72/24,08,2015 revizuita in data de 11.09.2018,
amplasament pus la dispoziției de Consiliului Local al Municipiului Craiova in baza Contractului
de asociere nr.17/05.06.2002
Astfel amplasamentul este monitorizat conform AIM de la data punerii in funcțiune pentru
Aer
Nr.

Parametru
Emisiile provenite de la
sistemul de încălzire cu gaz
petrolier lichefiat
(pulberi,CO,CO2,O2, NO2,
SO2)
Posibilele emisii de gaz CH4,
CO2, H2S, NmCOV, NH3 – la
puțurile de extracție/captare
Imisii la limita proprietăților
din zonele protejate - NH3,
H2S, acroleina,
metilmercaptan

Apa subterana
Nr. Parametru
pH
CCO-Cr
Azot amoniacal
Azotați
Indice de fenol
Cloruri
Sulfați
Cr total
Nichel (Ni2+)
Cadmiu
Plumb
Zinc (Zn2+)
Fosfați
Cupru
Arsen

Frecventa de monitorizare
Semestrial

Lunar in timpul exploatării,
semestrial post închidere
Perioada aprilie-octombrie de
min 2 ori in perioadele
caniculare

Frecventa de monitorizare
Semestrial
In cele 5 foraje de observație
de pe amplasament
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Sol
Nr.

Parametru
pH
umiditate
Conductivitate
Cd
Cu
Cr
Mn
Pb
Zn

Frecventa de monitorizare
Semestrial

Istoricul dezvoltării depozitului ecologic

Anul 2011 – sursa Google earth

Anul 2012 – sursa Google earth

Anul 2013 – sursa Google earth

Anul 2013 – sursa Google earth
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Anul 2014 – sursa Google earth

Anul 2015 – sursa Google earth

Anul 2016 – sursa Google earth

Anul 2017 – sursa Google earth

Anul 2018 – sursa Google earth

Anul 2019 – sursa Google earth

Conform pe „Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a activității
depozitului ecologic de deșeuri Mofleni Dolj” – Iulie 2020 elaborat de SC EUROTOTAL COMP
SRL si a analizelor de laborator efectuate in cadrul acestui studiu concluziile sunt:
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Rezultatele obținute la monitorizare in anii 2017,2018 si 2019 sunt prezentate mai jos:

Factor de mediu monitorizat: Aer
Punct de
prelevare
Limita
amplasamentului
învecinata cu zona
de locuințe
2017
Sem I
2017
Sem II
2018
Sem I
2018
Sem II
2019
Sem I
2019
Sem II

Poluant

TPS
NH4
H2S
TPS
NH4
H2S
TPS
NH4
H2S
TPS
NH4
H2S
TPS
NH4
H2S
TPS
NH4
H2S

valori maxim admise
STAS 12574/87.
mg/mc
Concentrație
Concentrație
medie de
medie de
scurta durata
lunga durata
– 30 min.
– 60 min.
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008
0,5
0.15
0,3
0.1
0,015
0.008

Valori determinate prin măsurători
(mg/mc)
Concentrație medie
de scurta durata
– 30 min.

Concentrație medie
de lunga durata –
60 min.

0.212
0.20
0.007
0.209
0.20
0.008
0,240
0,0
0,005
0,092
0,22
0,0076
0,095
0,076
0,0015
0,073
0,076
0,0045

0.114
0.08
0.006
0.121
0.07
0.007
0,140
0,0
0,005
0,102
0,01
0,005
0,065
0,076
0,004
0,045
0,076
0,005

Tabel 21 Rezultate analize de laborator efectuate

Se poate observa ca valorile obținute la monitorizarea pentru anii 2017-1019 se încadrează in
limitele maxim admise impuse de legea 104/2011 si STAS 12574/87, impactul Depozitului
Ecologic Mofleni asupra calității aerului si asupra sănătății populației fiind unul nesemnificativ.
Pentru investigarea calității aerului, in cadrul Studiului de sănătate, au fost măsurate in 24 puncte
CO, NO2 si SO2 NH3, H2S si pulberi totale in suspensii la diferite distante fata de Depozitul Ecologic
Mofleni pentru a putea observa impactul acestuia asupra calității aerului din zona si asupra
sănătății populației localității Mofleni.
Măsurătorile s-au efectuat la limita de proprietate conform coordonatelor stereo atașate dar și in
vecinătatea zonelor locuibile. Harta punctelor de prelevare este prezenta mai jos. Pentru
măsurarea CO, NO2 si SO2 s-a folosit analizorul automat Dragor, pulberile au fost determinate
gravimetric conform STAS 10813-76 cu prelevatorul Select One prevăzut cu cap de prelevare
specific pentru PTS, iar hidrogenul sulfurat si amoniacul conform STAS 10814-76 respectiv STAS
10812-76. Laboratorul de încercări Eurototal este acreditat Renar pentru a efectua aceste
încercări.
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Figura 16 Punctele de prelevare pentru factorii de mediu aer si zgomot

Valorile obținute sunt prezentate in tabelul 5.
Pct de
prelev

CO
mg/m3

NO2
µg/m3

SO2
µg/m3

PTS
mg/m3

NH3
mg/m3

H2S
mg/m3

Zgomot

CMA
A1

10

200

350

0,5

0,3

0,015

65dB

0.365

24.58

3.61

0.268

0.223

0.0102

59,3

A2

0.382

26.19

4.24

0.352

0.265

0.0125

58,1

A3

0.379

28.36

3.74

0.284

0.248

0.0112

60,2

A4

0.352

25.44

3.51

0.246

0.225

0.0108

60,0

A5

0.327

23.65

3.36

0.186

0.217

0.0125

53,2

A6

0.318

22.78

3.57

0.217

0.234

0.0121

54,7

A7

0.421

24.61

4.08

0.239

0.241

0.0116

55,8

A8

0.455

23.82

5.29

0.263

0.285

0.0134

61,4

A9

0.346

21.47

3.27

0.195

0.281

0.0148

58,8

A10

0.511

24.82

4.36

0.227

0.230

0.0105

60.7

A11

0.357

23.65

3.49

0.173

0.228

0.0103

50,6

A12

0.335

20.58

3.17

0.186

0.230

0.0122

48,9

A13

0.321

21.08

2.86

0.160

0.218

0.011

45.4

A14

0.310

18.65

2.59

0.173

0.232

0.011

44,8

A15

0.287

16.34

2.32

0.186

0.225

0.0108

49.5

A16

0.319

17.12

2.11

0.217

0.222

0.0285

42.8
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Pct de
prelev
A17

CO
mg/m3
0.332

A18

0.346

A19

NO2
µg/m3

SO2
µg/m3

PTS
mg/m3

NH3
mg/m3

H2S
mg/m3

18.45

2.48

0.233

0.206

0.0099

46,8

19.27

3.25

0.257

0.226

0.0105

44.5

0.373

21.36

3.82

0.311

0.218

0.0127

47,7

A20

0.352

20.85

3.4

0.274

0.258

0.0108

48,5

A21

0.329

18.63

4.16

0.239

0.234

0.0109

49,0

A22

0.385

21.49

4.55

0.227

0.286

0.0126

51,8

A23

0.417

19.32

3.82

0.263

0.285

0.0115

50,3

A24

0.44

22.18

4.26

0.349

0.288

0.0134

55,8

Zgomot

Tabel 22 Rezultatele analizelor efectuate pe amplasament

Valorile obținute pentru parametrii determinați din aer
In urma efectuării celor 24 de măsurători, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor maxim admise
conform legii 104/2011-privind calitatea aerului înconjurător si STAS 12574/1987 privind
concentrațiile maxim admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera, lucru ce dovedește faptul
ca Depozitul Ecologic Mofleni nu impestează negativ aerul din zona si implicit nu impestează
sănătatea populației din zona acestuia.

Factor de mediu monitorizat: Sol
Parametru
Stibiu

Observații
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta niciuna
din cele 400 de probe analizate.

Argint

S-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la 7 din
cele 400 de probe analizate, cea mai mare valoare
înregistrata se regăsește la punctul 31 de prelevare la
adâncimea de 5 cm, având valoarea de 28 mg/kg.

ARSEN

Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la
niciuna din cele 400 de probe analizate.

BARIU

Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului
niciuna din cele 400 de probe analizate.

CADMIU
COBALT
CROM
CUPRU
MANGAN
MERCUR
MOLIBDEN

de alerta la
de alerta la
de alerta la
de alerta la
de alerta la
de alerta la
de alerta la
de alerta la
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NICHEL
PLUMB

VANADIU
ZINC
Conform Ordinului 756/1997 pentru soluri mai puțin
sensibile, valorile prag pentru parametrii analizați sunt
următorii:
Sulfați - valoare de alerta este 5.000 mg/kg, iar
valoarea de intervenție este 50.000 mg/kg;
Sulfuri - valoare de alerta este 400 mg/kg, iar
valoarea de intervenție este 2.000 mg/kg
Cianuri - valoare de alerta este 200 mg/kg, iar
valoarea de intervenție este 500 mg/kg
TPH - valoare de alerta este 1.000 mg/kg, iar
valoarea de intervenție este 2.000 mg/kg

Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la
niciuna din cele 400 de probe analizate.
Din cele 400 de probe analizate s-au înregistrat depășiri
ale pragului de alerta in cadrul a 3 puncte de
prelevare(punctul 152 la adâncimea de 30 cm cu
valoarea de 321 mg/kg , punctul 153 la adâncimea de
30 cm cu valoarea de 279 mg/kg si punctul 155 la
adâncimea de 5 cm cu valoarea de 521 mg/kg), fără
însă a depăși pragul de intervenție
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la
niciuna din cele 400 de probe analizate
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la
niciuna din cele 400 de probe analizate
Pentru parametrii menționați mai sus nu s-au înregistrat
depășiri ale pragului de alerta la niciuna din cele 400 de
probe analizate.

Tabel 23 Rezultatele obținute pentru parametrul monitorizat: Sol

In urma analizării probelor de sol aferente Depozitului Ecologic Mofleni, putem trage concluzia ca
activitatea depozitului nu produce impact negativ asupra sănătății populației, pătrunderea
contaminaților in lanțul trofic al omului prin intermediul culturilor fiind unul exclus in totalitate.
De asemenea sunt monitorizate si compoziția levigatului, compoziția apei uzate evacuate,
zgomotul.
Rezultatele monitorizărilor sunt cuprinse in studiile furnizate de beneficiar.
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4.1. Apa
4.1.1. Date privind amplasamentul
Bazinul Hidrografic:
Bazin hidrografic JIU Cod cadastral VII
Cursul de apa:
Jiu
Cop de apa de suprafața:
Jiu-Acumulare Ișalnița – Bratvoinesti, corp de apa RORW7.1_B121
Corp de apa subteran:
Lunca si terasele Jiului si afluenții săi, corp de apa ROJI05
În alcătuirea resurselor de apă ale județului Dolj intră, pe de o parte apele subterane – freatice și
de adâncime – pe de altă parte, apele de suprafață, reprezentate de rețeaua de râuri care străbate
teritoriul județului și de lacurile naturale și artificiale.
Bazinul hidrografic Jiu, este situat în partea de sud-vest a tarii, delimitat de:
-

la nord, de înălțimile mari ale munților Șurian, Parâng, Retezat, Cerna, care îl despart de
bazinele afluenților Mureșului, Sebeșului, Streiului și Cerna;

-

la vest, culmile munților și dealurilor înalte ce-l separă de cel al Cernei.

-

la est, limita bazinului Jiu, urmează o culme îngustă ce-l separă de cel al Oltului, până în
apropiere de Craiova. Spre sud Jiul intră în Câmpia Română, iar limita bazinului urmează
o linie ce ar uni satele Leu - Ghizdăveşti - Bechet;

-

la sud, limita o formează cursul fluviului Dunărea.

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Jiu ocupă aproape integral județele
Mehedinți, Gorj, Dolj și parțial jud. Hunedoara (partea subcarpatică).
Populația totală este de circa 1.341.000 loc., densitatea populației fiind de 80,02 loc./km2.
Principalele aglomerări urbane sunt: Craiova, Petroșani, Tg.-Jiu, Drobeta Turnu Severin, Lupeni,
Vulcan, Băilești, Petrila, Calafat, Filiași și Rovinari.
Hidrografie
Suprafața totală a bazinului hidrografic Jiu este de 16758,59 km2 reprezentând o pondere de
7,03% din suprafața tarii. În această suprafață se regăsesc și bazinele hidrografice ale afluenților
direcți ai Dunării din sud-vestul Olteniei: Bahna, Topolnița, Blahnița, Drincea, Balasan, Desnățui,
Jieț care ocupă o suprafață de 6596 km2. Rețeaua hidrografică cuprinde un număr de 286 cursuri
de apă cadastrate, cu o lungime totală de 4954 km și o densitate medie de 0,30 km/km2.
Cadru geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se afla pe arealul de dezvoltare a luncii
de pe malul stâng al Jiului care in zona Mofleni atinge lățimea de 3 km si având o înălțime de
pana la 5m.
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Figura 5 Harta Hidrologica a României

Din punct de vedere hidrologic zona studiata face parte din arealul VII

Geologia si hidrologia
Din punct de vedere geologic, zona face parte din marea unitate structurală cunoscută sub numele de
Platforma Moesică. Soclul platformei este de origine hercinică, iar sedimentele superioare sunt de origine
carpatică. Sedimentele datează din mezozoic și din pleistocen. În lunci acestea sunt foarte recente, datând
din holocen. Cuvertura de loess acoperă îndeosebi câmpiile tabulare, ajungând pe alocuri să aibă o
grosime de 40 m.
Conform Studiului hidrogeologic și geotehnic al amplasamentului, în zona analizată a fost evidențiată
următoarea structură litologică cu particularități locale:
Dezvoltarea la suprafața terenului natural din lunca Jiului a unui sol vegetal organic stratificat cu grosimi
de 0,15 - 0,40 m;
Intercepția sub solul vegetal a unui pachet de aluviuni (nisip fin prăfos gălbui-maroniu), cu grosimi de 0,10
- 1,4 m;
Un strat de nisip cenușiu slab gălbui, fin la grosier, cu stratificație încrucișată și rare elemente de pietriș
mărunt cu grosimi de 0,2- 3 m argiloase;
Un strat de nisip mediu grosier la grosier, cenușiu - ușor gălbui și cu frecvente elemente de pietriș mărunt,
în care este cantonat stratul acvifer, cu grosimi de 2,2 - 3 m.
Apele subterane. Amplasamentul analizat este situat în arealul de dezvoltare al luncii de pe malul stâng al
râului Jiu, care în zona Mofleni ajunge până la lățimea de 3 km și are o înălțime de pantă de 5 m. În

79

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

alcătuirea litologică a regiunii intră o serie de sedimente conținând predominant nisipuri (fine până la
grosiere) și pietrișuri, favorizând acumularea unor importante strate acvifere descrise în funcție de
formațiunile geologice în care sunt cantonate. Complex acvifer din pietrișurile de Cândești
În cele trei orizonturi litostratigrafice ale depozitelor villafranchiene, circulă un complex acvifer care este
bine pus în evidentă prin numeroase izvoare ce apar mai ales în orizontul bazal. Orizonturile complexului
acvifer Cândești sunt:
Orizontul inferior cantonat în pietrișurile și nisipurile aparținând orizontului bazal al Pleistocenului inferior
și care generează apariția a numeroase izvoare la partea inferioară a majorității versanților văilor din
regiune.
Orizontul mediu are o importanță mai redusă indicată de numărul mic de izvoare ce apar din acest orizont,
precum și de debitul lor scăzut.
Orizontul superior al Villafranchienului este alcătuit din pietrișuri și bolovănișuri, cu lentile de nisipuri, și
care nu oferă posibilitatea dezvoltării unui strat acvifer continuu, atât din cauza existenței unui acoperiș
impermeabil (argilă roșie), ce nu permite infiltrarea apelor de precipitație.
Stratele acvifere din terasele și luncile râurilor Jiu, Amaradia și Motru
În zona analizată, o largă răspândire o au stratele acvifere freatice cantonate în acumulările diferitelor
nivele de terasă. Alimentarea acestor strate acvifere se face atât prin infiltrarea precipitațiilor ce cad pe
suprafața teraselor, cât și prin drenarea complexului acvifer al Pleistocenului inferior din câmpul înalt sau
prin drenarea stratelor acvifere din treptele morfologice superioare, cu care vin în contact.
Cele mai ridicate debite au fost întâlnite la izvoarele ce apar din terasa superioară a râului Jiu (0,5 – 1,4
l/s) între Coţofeni și Ișalnița, din terasa inferioară a râului Jiu (până la 1 l/s), în Țânțăreni – Filiași și în
dreptul orașului Craiova și din terasa înaltă a râului Amaradia, în zona Melinești – Muieruşu (0,8 – 0,85
l/s).
Adâncimea nivelului hidrostatic al acestor strate acvifere nu depășește de obicei 10 m, cu excepția terasei
înalte a râului Jiu care, mai ales la sud de confluența cu râul Amaradia, unde terasa este acoperită cu
depozite de dune, prezintă adâncimi ale nivelului hidrostatic cuprinse între 10 și 20 m.
Stratele acvifere din deluvii
Datorită dezvoltării pe care o au depozitele deluviale din zonă și datorită compoziției lor litografice (nisipuri,
nisipuri argiloase și argile nisipoase) în aceste depozite sunt localizate strate acvifere freatice, puse în
evidentă prin izvoare numeroase, dar cu debite reduse.
Stratele acvifere de adâncime
Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în intercalațiile nisipoase ale Romanianului și Dacianului,
care au fost întâlnite în forajele executate în regiune. În luncile râurilor Jiu și Motru, chiar la adâncimi relativ
reduse (sub 100 m), aceste strate acvifere prezintă un caracter artezian, așa cum este situația în zonele
Strehaia, Turceni – Filiași, Răcari, Craiova.
Pentru o cunoaștere aprofundată a condițiilor hidrogeologice din arealul analizat în anul 2003 a fost realizat
un Studiu hidrogeologic și geotehnic al amplasamentului depozitului conform al municipiului . Pentru
realizarea Studiului hidrogeologic și geotehnic menționat anterior s-au efectuat 15 foraje hidrogeologice cu
adâncimi cuprinse între 4,7 și 5,6 m.
În urma lucrărilor de foraj executate s-a constat prezența unui acvifer freatic cu nivel liber cantonat în
formațiunile poros permeabile (nisipuri fine și medii grosiere, uneori foarte slab argiloase și nisipuri medii
grosiere la grosiere cu pietrișuri mărunte și mari), care în bază sunt poziționate pe un orizont de argile
nisipoase.
Adâncimea nivelului apei freatice variază între 1,6 și 3,0 m în funcție de cota de amplasament a forajelor.
Diferența de nivel dintre cota medie determinată a terenului (74,66 m) și cota medie determinată a
suprafeței piezometrice (72,27 m) este de aproximativ 2,4 m, diferență care nu este întotdeauna constantă,
datorită faptului că nivelul piezometric suferă modificări periodice cu creșterea nivelului apelor din râul Jiu.
Creșteri semnificative se înregistrează în perioadele cu precipitații mari (primăvara – toamna) și în timpul
ploilor excepționale din timpul verii.
Din analiza alurii hidroizohipselor stratului acvifer freatic, se observă că direcția generală de curgere a
curentului de apă subterană este de la est – nord-est spre vest – sud-vest, respectiv spre albia râului Jiu.
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Pe teritoriul ABA Jiu au fost identificate, delimitate și descrise un număr de 8 corpuri de apă
subterană (Bretotean et al., 2006).
Fată de primul plan de management, corpul de apă subterană ROJI05 -Lunca și terasele Jiului și
a afluenților săi atribuit ABA Jiu, a fost redelimitat ținând cont de informațiile actualizate.
Din cele 8 corpuri de apă subterană identificate, 4 aparțin tipului poros, acumulate în depozite de
vârstă cuaternară, daciană și sarmațiană, 3 corpuri aparțin tipului carstic- fisura, dezvoltate în
depozite jurasic- cretacice, iar un corp aparține tipului fisura localizat în depozite burdigaliene.
Cele mai multe corpuri de apă subterană și anume ROJI01 (Câmpul lui Neag- Petrila/Depresiunea
Petroșani), ROJI02 (Cloşani-Baia de Aramă/Podişul Mehedinți), ROJI03 (Tismana-Dobriţa/Munţii
Vâlcan) și ROJI04 (Vârciorova-Nadanova-Ponoarele/ Podişul Mehedinti) se dezvoltă în zone
montane și sunt de tipul carstic-fisura, fiind dezvoltate în calcare, marnocalcare sau gresii.
Două corpuri de apă subterană (ROJI05 și ROJI06) au fost delimitate în zonele de lunci și terase
ale Jiului și Dunării, fiind dezvoltate în depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară.
Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apă subterană din cadrul spațiului
hidrografic Jiu, cum sunt: suprafața corpului de apă subterană, caracteristicile geologice și
hidrogeologice, gradul de protecție, riscul și modul de utilizare a apei ca și poluatorii, eventualul
caracter transfrontalier și tara au fost sintetizate în tabelul 4.1.

Este de subliniat faptul că un corp de apă subterană, și anume ROJI05 (Lunca și terasele Jiului
și afluenților săi), dezvoltat atât în bazinul hidrografic al Jiului cât și în cel al Oltului, a fost atribuit
pentru administrare ABA Jiu, datorită dezvoltării sale predominante în bazinul Jiului.
Patru dintre cele 8 corpuri de apă subterană delimitate pe teritoriul ABA Jiu au caracter mixt
(freatic + adâncime) și anume ROJI01,ROJI02, ROJI03 și ROJI04, două sunt corpuri de apă
subterană freatică (ROJI05 si ROJI06), iar 2 corpuri (ROJI07 și ROJI08) sunt corpuri de apă de
adâncime.
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Corpul de apă subterană ROJI05 Lunca și terasele Jiului

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă și
terasă ale văii Jiului și afluenților săi fiind de vârstă cuaternară.
Acviferul din lunci și terase este constituit din pietrișuri și bolovănișuri prinse în mase nisipoase,
uneori argile nisipoase și chiar argile.
În zona Piemontului Getic apa este acumulată atât în depozitele aluvionare din lungul râurilor
(nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri), dar și în nisipurile și pietrișurile Pleistocenului inferior atribuite
Formațiunii de Cândești.
În zonele de luncă stratele freatice se dezvoltă la adâncimi de 2- 5 m.
În zona de dealuri, luncile și terasele Jiului și ale afluenților secundari constituie sursele cele mai
importante de apă.
Acviferul freatic din terasa înaltă a Jiului este, de asemenea, evidențiat de numeroase izvoare cu
debite importante: Căciulăreşti, Raeţi, Sadova. In această terasă predomină adâncimile cuprinse
între 10-20 m. Alimentarea acviferelor freatice se face atât prin infiltrarea precipitațiilor cât și prin
drenarea complexului acvifer al Pleistocenului inferior din câmpul înalt, sau prin drenarea stratelor
acvifere din trepte morfologice superioare cu care vin în contact.
Cele mai mari debite au fost întâlnite la izvoarele ce apar din terasa superioară a Jiului (30-80
l/min) între Coţofeni și Işalniţa, din terasa inferioară a Jiului (până la 60 l/min), în zona MelineștiMuieruşu (50 l/min).
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Figura 17 Harta corpurilor de apa subterane. Sursa :ABA Jiu

Apele freatice cantonate în depozitele de terasă sunt caracterizate ca ape bicarbonatate-calcicemagneziene sau carbonatate-sodice, cu o mineralizație totală cuprinsă între 500 mg/l și 1000 mg/l.
Diagramele Piper și Schoeller arată o foarte mare variație a chimismului apelor corpului, de la
bicarbonați calcic magnezian la sulfatat calcic magnezian, sau bicarbonați sodic.
Din analiza hârții utilizării terenului se observă că suprafața corpului de apă subterană este
acoperită în proporție mare (70%) de terenuri agricole.

4.1.2. Calitatea apei cursurilor de apa

Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicație privind gradul
de poluare al acestora. În România, schema de clasificare a cursurilor de apă este de tip combinat
și se bazează pe elemente de calitate biologice, chimice și fizico chimice. Schemele de clasificare
a cursurilor de apă evidențiază, sub aspect general, dacă a existat o ameliorare sau nu a calității
acestora.
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Indicatori specifici de calitate biologică, chimică și fizica-chimică stipulate de O.M. nr.161/2006
pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii
stării ecologice a corpurilor de apă.

Stare ecologică
Foarte bună
Bună
Moderată
Slabă
Proastă

. Evaluarea stării ecologice
Cod de culori

Figura 6 Calitatea cursurilor de apă monitorizate la nivel județean, diferențiat pe categorii

Având în vedere că, la nivelul b.h. Jiu, toate corpurile de apă au fost evaluate, d.p.d.v. al stării
chimice, toate raportările fac referire la numărul total de corpuri din bazinul hidrografic. Astfel, din
totalul de 169 corpuri de apă de suprafață din b.h. Jiu, 167 (98,82 %) corpuri de apă de suprafață
sunt în stare chimică bună, iar restul de 2 (1,18 %) nu ating starea chimică bună
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Tabelul - Pesticide monitorizate în anul 2017 (nr.)
Spații/Bazine
hidrografic
Jiu

Număr corpuri de apă
monitorizate
8

2016
Număr total de puncte
de monitorizare
93

Număr de puncte în care se
monitorizează pesticidele
76

Pesticide monitorizate
(nr.)
2

Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul de
foraje în care se monitorizează pesticidele pentru anul 2017
Tabelul - Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul
de foraje în care se monitorizează pesticidele pentru anul 2017 (%)
Spații/Bazin
hidrografic
Jiu

Număr de puncte în
care se monitorizează
pesticidele

Puncte de monitorizare cu
concentrație mai mare de 0.1 µg/L
(nr)

Puncte de monitorizare cu
concentrație mai mare de 0.1µg/L
(%)

76

0

0

4.1.3. Calitatea apelor subterane
Directiva Cadru în domeniul Apelor 2000/60/CEE, privind stabilirea cadrului pentru o politica
europeană în domeniul apelor, a integrat prevederile directivei apelor subterane într-un ansamblu
general menit să asigure protecția calitativă și cantitativă a tuturor resurselor de apă de pe teritoriul
Uniunii Europene. Ca urmare a implementării Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE în România,
s-a realizat zonarea sistemelor acvifere cu nivel liber și a celor cu nivel sub presiune, fiind
delimitate, descrise și caracterizate 142 corpuri de apă subterană, aceasta grupare realizându-se
și în scopuri manageriale.
Corpul de apă subterană ROJI05 - Lunca și terasele Jiului și afluenților săi
În anul 2013, calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROJI05 a fost urmărită prin
foraje, care aparțin Rețelei Hidrogeologice Naționale, dar și foraje pentru urmărirea poluării apelor
freatice situate în zona platformei industriale Ișalnița.
Din analiza făcută a rezultat faptul că depășirile înregistrate sunt următoarele: la standardul de
calitate la NO3, ale valorilor prag la PO4, la Cl și SO4.
Datorită faptului că se constată depășiri mai mari de 20% din suprafața corpului de apă subterană la
azotați (21%) (fig.6.21) , se consideră ca starea chimică a acestui corp de apă este slabă.
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Calitatea apelor subterane in amplasament
In vederea stabilirii impactului Depozitului Ecologic Mofleni asupra apelor subterane, Laboratorul
de încercări Eurototal a prelevat 5 probe de apa subterana din forajele de monitorizare .
Rezultatele si harta forajelor de monitorizare sunt prezentate mai jos
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Valori obținute
Nr. crt.

Indicatori

U.M

ordinul 621

F1

F2

F3

F4

F5

ROJI05

unit. pH

7,3

7,4

7,4

7,4

7,4

-

1

pH

2

Amoniu

mg/l (NH4)

3,64

2,69

3,56

3,05

2,37

4,4mg/l

3

Azotiți

mg/l

0,041

0,039

0,039

0,040

0,035

0,5mg/l

4

Indice de fenol

mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

-

5

Cloruri

mg/l

92,379

102,177

89,580

95,878

90,979

250mg/l

6

mg/l

120,6

129

133

152

147

250mg/l

7

Sulfați
Cr total

0,0032

0,0072

0,0018

0,0018

0,0050

-

8

Nichel

mg/l
mg/l

0,0096

0,0134

0,015

0,008

0,0115

-

9

Cadmiu

mg/l

0,0002

0,0008

0,0001

0,0002

0,0002

-

10

Plumb

mg/l

0,0045

0,0038

0,0033

0,0025

0,0033

0,01mg/l

11

Zinc

mg/l

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

-

12

Cupru

mg/l

0,0032

0,015

0,0038

0,0034

0,013

-

13

Arsen

mg/l

0,0075

0,0070

0,0083

0,0043

0,0067

0,01mg/l

Tabel 24 Rezultate obținute pentru monitorizarea calității apei

4.1.4. Alimentarea cu apa
4.1.4.1.

Alimentarea cu apa in perioada de construcție

In perioada de construcție, punctul de lucru va fi alimentat cu apa potabila îmbuteliata pentru
personal, iar pentru apa tehnologica se vor folosi sursele de pe amplasament si vecinătatea
acestuia.
Apa prelevata din surse
Proces
tehnologic

Sursa
de apa

Consum
menajer

Rețea
existenta
Rețea
existenta

Construcții

Consum
total de
apa

Total

Consum
menajer

Apa
subterana

Apa de
suprafața

Apa recirculata
Pentru
compensarea
pierderilor in
sistemele cu
circuit închis

Apa de
la
propriul
obiectiv

Apa de la
alte
obiective

15
965
950

Tabel 3 Bilanțul consumului de apa in perioada de execuție.

Necesarul de apa in perioada de execuție este determinat prin consumurile din fluxul
tehnologic: corectarea umidității umpluturilor in vederea compactării, asigurarea preparării
amestecurilor pe baza de apa: asigurarea umidității betoanelor după turnare (pentru betoane
rutiere, șanțuri si rigole, spălare autovehicule la ieșirea din șantier, precum si consumul
menajer.
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4.1.4.2.

Alimentarea cu apa pe perioada de exploatare

In perioada de exploatare a celulelor C7-C10 nu este necesara apa in procesul tehnologic de
operare a acestora, apa va fi utilizata pentru restul activităților autorizate pe amplasament –
consumuri identice cu cele din prezent conform autorizației de gospodărire a apelor.

Proces
tehnologic

Sursa
de apa

Consum
menajer

foraj

Consum
tehnologic

foraj

Consum
total de
apa
[m3/zi]/
[m3/an]

Apa prelevata din surse

Total

Consum
menajer

Apa
subter
ana

Apa de
suprafața

Apa recirculata
Pentru
compensarea
pierderilor in
sistemele cu
circuit închis

Apa de
la
propriul
obiectiv

Apa de la
alte
obiective

0
6.54/
2387000

6.54/
2387000

6.54/
23870
00

100%

Tabel 25 Bilanțul consumului de apa in perioada de exploatare in m3/zi / m3/an

4.1.5. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate printr-o conducta PVC Dn100 L=30m intra-un bazin
vidanjabil V=8 mc si vidanjate periodic de SC Compania de apa Oltenia SA.
Apele tehnologice de la spălat roti autovehicule si spălat utilaje tehnologice sunt evacuate după
trecerea prin separatorul de hidrocarburi printr-o conducta PVC Dn110mm L=20m in bazinul
de ape pluviale, mai departe in bazinul decantare levigat si apoi in stația de epurare.
După epurare apele tehnologice sunt colectate intra-un bazin V=300 mc si apoi evacuate in
râul Jiu printr-o conducta Dn 90 mm L=180 m sau utilizate in incinta.

4.1.6. Managementul apelor uzate
Având in vedere natura lucrărilor, organizările de șantier si destinația construcției, putem
considera ca atât in perioada de execuție exista potențiale surse de ape uzate.
4.1.6.1.

Managementul apelor uzate in perioada de construcție

In perioada de execuție a construcției, principalele surse de generare a apelor uzate sunt
reprezentate prin:
• apele uzate menajere, rezultate de la muncitori
• ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor si spălarea
zonelor in care sunt depozitate temporar agregatele, etc;
• Apele uzate rezultate după prepararea diferitelor amestecuri pe baza de apa;
• apele meteorice căzute pe platformele de lucru ale organizării de șantier.
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Pentru apele uzate fecaloid menajere provenite din organizarea de șantier se vor instala
toalete ecologice in punctul de lucru.
Pierderile din fluxul tehnologic de preparare a betoanelor se constituie in ape uzate încărcate
cu particule de ciment, aditivi si parte fina din agregate. Aceste pierderi sunt apreciate la 5%
din cantitatea de apa tehnologica.
Apele meteorice spală suprafețele betonate, padocurile cu anrocamente si agregate,
antrenează particulele solide, pulberile si eventualii poluanți proveniți din pierderile de la utilaje,
constituind in felul acesta o sursa de poluare a mediului.
Apele uzate meteorice generate in perioada de execuție au fost estimate la 80 m3/an.
Apele uzate generate in perioada de execuție a construcțiilor nu se refolosesc.
4.1.6.2.

Managementul apelor pluviale in perioada de exploatare

Apele pluviale convențional curate
Sunt reprezentate de apele pluviale care nu intra in contact cu deșeurile de pe amplasament
si sunt colectate in șanțul aferent drumului de exploatare si ulterior construirii drumului
perimetral in rigola acestui drum.
Apele pluviale necontaminate sunt direcționate in bazinul de stocare permeat si utilizate pe
amplasament si excedentul apoi evacuat in râul Jiu.
Apele pluviale de pe taluzul exterior al digurilor celulelor sunt colectate in rigola triunghiulara si
șanț trapezoidal si evacuate in bazinul de ape pluviale V=25 mc si apoi in stația de epurare.
Cerințele pentru efluent
Efluentul tratat trebuie sa îndeplinească cerințele HG 188/2002 si Anexei III la Normativul
tehnic NTPA-001/2002, la evacuarea in receptorul natural – râul Jiu.
Unitate de
măsura

Valoare maxima

ºC

0-35

-

6.5-8.5

SR ISO 10523-97

mg/dm3

35 (60)

STAS 6953-81

BOD5

mg O/dm3

20 or 25

COD

mg O/dm3

70 or 125

N-NH4+

mg/dm3

2 (3)

STAS 8683-70

N total

mg/dm3

10 (15)

STAS 7312-83

NO3-

mg/dm3

25 (37)

STAS 8900/1-71

NO2-

mg/dm3

1 (2)

STAS 8900/2-71

P total

mg/dm3

1 (2)

STAS 1189-99

CN (cyanide)

mg/dm3

0.1

STAS 6703/1-98

S2- (Hydrogen sulphide)

mg/dm3

0.5

STAS 10530-97

Parametru
Temperatura
pH
Suspensii solide

Metoda de analiza

STAS 6560-82
SR ISO 5815-98
SR ISO 6060-96
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Unitate de
măsura

Valoare maxima

SO2-(Sulphite)

mg/dm3

1

STAS 7661-89

SO3-(Sulphate)

mg/dm3

600

STAS 8601-70

C8H*

mg/dm3

0.3

STAS 7167-92

Solvenți organici

mg/dm3

20

SR 7587-96

Substanțe petroliere

mg/dm3

5

SR 7277/1-95

Detergenți sintetici

mg/dm3

0.5

Reziduuri filtrate

mg/dm3

2000

Arsenide (As+)

mg/dm3

0.1

mg/dm3

5

STAS 9411-83

Calcium (Ca2+)

mg/dm3

300

STAS 3662-90

Pb2+

mg/dm3

0.2

STAS 8637-79

Cd2+ (Cadmium)

mg/dm3

0.2

SR ISO 5961-93

Cr3+ + Cr6+ (Crom Total)

mg/dm3

1.0

Cr6+ (Crom Hexavalent)

mg/dm3

0.1

Fe2+, Fe3+

mg/dm3

5

Cu2+ (Cupru)

mg/dm3

0.1

STAS 7795-80

Ni2+ (Nikel)

mg/dm3

0.5

STAS 7987-67

Zn2+ (Zinc)

mg/dm3

0.5

STAS 8314-87

Hg2+

mg/dm3

0.05

STAS 8045-79

Mn (Magneziu Total)

mg/dm3

1.0

Fl-

mg/dm3

5

STAS 8910-71

Cl- (Clor)

mg/dm3

500

STAS 8663-70

Cl2-

mg/dm3

0.2

STAS 6364-78

Ag+

mg/dm3

0.1

STAS 8190-68

Mo2+

mg/dm3

0.1

STAS 11422-84

Se2+

mg/dm3

0.1

STAS 12663-88

Mg2+

mg/dm3

100

STAS 6674-77

Co2+

mg/dm3

1

STAS 8288-69

Parametru

OH (Phenol)

Aluminium

(Al3+)

(Plumb)

(Clor liber)

Metoda de analiza

SR ISO 7825/1-96
STAS 9187-84
SR ISO 6595-97

STAS 7884-91
SR ISO 11083-98
STAS 8637-79
SR ISO 11083-98
SR ISO 6332-96

STAS 8662/1-96
SR ISO 6333-96

Tabel 26 Cerințe pentru efluent
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Bilanțul apelor uzate in perioada de exploatare
Total ape generate
Sursa
0
Ape
tehnologice

[m3/zi]

[m3/an]

1

2

Ape evacuate
Menajera

tehnologica

[m3/zi]
3

[m3/an]
4

[m3/zi]
5

1.92

700

108

[m3/an]
6

Ape direcționate spre reutilizare
Către alte
In acest obiectiv
obiective
[m3/zi]
[m3/an]
[m3/zi]
[m3/an]
7
8
9
10
0

0

0

0

Tabel 27 Bilanțul apelor uzate in perioada de exploatare

4.2. Aerul
4.2.1. Date generale
Condiții de clima si meteorologice pe amplasament
Temperatura medie anuala in regiunea județului Dolj este cuprinsa intre 10 grade si 11,5 grade C. In partea
N-V a județului in orașul Craiova este prezenta izoterma de 10,8 grade C, in timp ce întreaga parte a județului
Dolj este cuprinsa intre izotermele de 11 si 10 grade C.
Valorile termice medii lunare înregistrează o creștere din februarie pana in iulie urmata de o
descreștere din august pana in ianuarie. Diferențele dintre mediile lunare nu sunt însă egale pe toata durata
anului, ci sunt mult mai mari intre liniile anotimpurilor de tranziție decât intre cele ale verii si iernii. In nordul
județului se înregistrează medii lunare negative -2,5 grade C in ianuarie si -0,5 in februarie. Toate cele trei
luni de vara au însă valori medii intre 20,5 grade C si 23,5 grade C cu diferența mica de 1 grade C intre
partea de S si cea de N a județului. Exista însă variații termice foarte pronunțate de la an la an cu atât in
privința valorilor medii lunare, cat si a valorilor absolute.
La Craiova media lunii ianuarie in 1948 a fost de 3,8 grade C si in 1942 de -11,2 grade C ( fata de
media multianuala de -2,5 grade C ) iar cea a lunii iulie a oscilat intre 25,8 grade c in 1946 si 19,4 in 1913 (
fata de media multianuala de 22,7 grade C ).
Limitele extreme atinse local de temperatura aerului sunt indicate de cea mai ridicata si cea mai
coborâta valoare care s-a produs vreodată. Diferențele locale dintre temperaturile maxime absolute si
minime absolute, indica într-o oarecare măsura variabilitatea fluctuațiilor neperiodice ale temperaturii
aerului. La Craiova temperatura minima absoluta anula a oscilat intre -10,5 grade C la 23 ianuarie 1930 si 30,5 grade C la 25 ianuarie 1942 iar temperatura maxima absoluta anuala intre 33 grade C la 10 iulie 1915
si 41,5 grade C la 5 iulie 1916.
Zilele geroase sunt cele in care temperatura minima a aerului este mai mica de 10 oC. Zilele geroase
evidențiază condițiile aspre din punct de vedere termic existente in sezonul rece. Frecventa acestor zile are
loc in intervalul decembrie – februarie. In zona orașului Craiova durata medie a intervalului fără îngheț este
de 200 zile din care 150-155 zile au temperaturi medii mai mari de 15 grade C.
Zilele de vara sunt cele in care temperatura maxima a aerului este egala sau mai mare de 25 o C.
Numărul mediu al zilelor de vara ( cu temperaturi maxime mai mari de 25 grade C) este de 110, in aceasta
regiune, iar al zilelor tropicale ( cu temperaturi maxime mai mari de 30 grade C ) este de 40-48 zile. Anual
in Oltenia se înregistrează, in medie 1301-37 zile cu cer senin, 103-110 zile cu cer noros si 123-125 zile cu
cer acoperit. Numărul zilelor cu calm variază mult pe cuprinsul întregului județ. La Craiova cifrele indica o
medie de peste 26%.
Din punct de vedere pluviometric aceasta regiune se caracterizează prin cantități medii anuale de
precipitații relativ mici 550. De la un an la altul, cantitatea sa de precipitații prezinta însă mari variații. La
Craiova in 1901 s-a înregistrat un maxim de 784,6mm iar in 1907 un minim de 269,4 mm. Cele mai reduse
cantități de precipitații sunt totalizate in lunile de iarna, iar intre acestea februarie aduce cea mai redusa
cantitate (27-28 mm la Craiova). Din aprilie însă, ploile se intensifica pana in iunie când se înregistrează de
obicei cantitățile maxime lunare ce depășesc la Craiova 70 mm.
Ninsorile sunt de regula posibile din ultima decada a lunii noiembrie pana in prima decada a lunii
martie. Numărul mediu in care se înregistrează efectiv ninsori nu este prea mare (17-20) si mai rar se
întâmpla ca acestea sa fie abundente, astfel ca de obicei stratul de zăpadă are grosime mica, iar durata lui
medie este de 45 de zile.
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Figura 7 Temperatura si precipitațiile medii

Figura 8 Cantitatea de precipitații
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Figura 9 Viteza vântului

Figura 10 Roza vanturilor pentru Craiova
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Figura 11 Harta intensității radiației solare in Romania.

Pentru Craiova Valoarea radiației solare este de 1450 kWh/mp.
4.2.2. Caracterizare a surselor de poluare staționare și mobile existente în zonă

Începând din anul 2006, supravegherea calității aerului in județul Dolj s-a realizat prin
intermediul sistemului automat de monitorizare a calității aerului inclus în RNMCA, format din
5 stații automate, care au fost amplasate în aglomerarea Craiova conform criteriilor specifice
prevăzute în prezent în Legea 104/2011. La sfârșitul anului 2016 a intrat in rețeaua teritoriala
si stația DJ-6, amplasata la Calafat, pentru care procesul de achiziție și evaluare a datelor a
început in cursul lunii martie 2017.
Structura rețelei din județul Dolj
1) stații amplasate in aglomerarea Craiova:
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✓ -stația DJ-1 - stație urbană de trafic, amplasată în Craiova, pe Calea București, vis-avis de Piața Mare, locația respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului
(raza ariei de reprezentativitate Max 100m); poluanții monitorizați sunt SO2, NO, NO2,
NOx, CO, PM10 și BTEX;
✓ -stația DJ-2 - stație de fond urban amplasată în zona Primăriei Craiovei-parcarea
acesteia, expusă mai puțin traficului și industriei; poluanții monitorizați SO2, NO, NO2,
NOx, CO, PM2,5 și BTEX;
✓ -stația DJ-3 - stație mixtă- industrială și de trafic, amplasată în mediul urban, în Craiova,
str. Maria Tănase, zona Casa Tineretului, aflată sub influenta ambelor termocentrale și
a rețelei de trafic intens din vestul orașului (raza ariei de reprezentativitate este de Max
1 km); poluanții monitorizați sunt SO2, NO, NO2, NOx, PM10 și O3;
✓ -stația DJ-4 - stație industrială, situată la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban, aflată
sub influenta termocentralei din zonă mai ales; poluanții monitorizați sunt SO2, NO, NO2,
NOx, și O3;
✓ -stația DJ-5 - stație de fond suburban amplasată în zona pod Jiu spre intrarea în
Breasta, situată la distanta de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare,
afectată uneori de emisiile de la CET Işalniţa; poluanții monitorizați sunt SO2, NO, NO2,
NOx, PM10, CO și O3 - de menționat că acesta din urmă se regăsește în rețeaua
europeană specială de monitorizare și evaluare a ozonului, alături de alte stații din țară.
2) stația DJ-6 de trafic, amplasata la intrarea in Calafat, in apropierea podului transfrontalier
romano-bulgar ; poluanții monitorizați sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5, PM10 și O3.
Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menționați, se monitorizează și parametrii
meteorologici la stațiile DJ-2, DJ-4 și DJ-6: temperatura, direcția și viteza vântului,
presiunea atmosferică, radiația solară, umiditatea relativă și nivelul precipitațiilor.
Obiectivul se afla fata de stația DJ3 la cca 3.3km in linie dreapta

Figura 18 Distanta obiectivului fata de stația DJ3

Obiectivul se afla fata de stația DJ5 la cca 3.7km in linie dreapta
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Figura 19 Distanta obiectivului fata de stația DJ5

Stabilirea nivelului de referința al poluării aerului la nivelul Municipiului Craiova
Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător
NO2
Oxizii de azot, în județul Dolj, au ca surse emisiile din procesele de ardere a
combustibililor în diverse industrii și din încălzirea casnică, dar semnificativ și din traficul urban
si extra urban.
- la stația de fond urban DJ-2 s-a obținut o medie anuală de 13 µg/m3
- la stația de trafic DJ-1 s-a obținut o medie anuală de 20 µg/m3
- la stația industrială și de trafic DJ-3 s-a obținut o medie anuală de 35 µg/m3
- la stația industrială DJ-4 nu s-a obținut captură suficientă de date pentru evaluare
- la stația de fond suburban DJ-5 nu s-a obținut captură suficientă de date pentru evaluare la stația DJ-6 de trafic situată în Calafat, din motive tehnice (achiziție date) nu s-au obținut
date suficiente pentru evaluare ( totuși, menționăm că, la un procent de 65% date valide, sa înregistrat media de 28 µg/m3)
Tabelul nr. I.1.1.1.1
stație poluant media anuală
DJ-1
NO2
20
DJ-2
NO2
13
DJ-3
NO2
35
DJ-4
NO2
DJ-5
NO2
DJ-6
NO2

unitate măsura
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
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Graficul nr. I.1.1.1.1 Medii anuale NO2, µg/m3
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Nu s-a înregistrat nici o depășire a VL anuale și a VL orare la NO2 la nici una dintre
stațiile din aglomerarea Craiova care au avut date suficiente pentru evaluare. La stația DJ-6,
cu date insuficiente pentru evaluarea anuală, s-au înregistrat 2 depășiri ale VL orare.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă.
SO2
SO2 este emis în special în procesele de ardere a combustibililor solizi, care au conținut
ceva mai ridicat în sulf, procese care în zona noastră se produc în termocentrale care folosesc
drept combustibil cărbunele și la încălzirea casnică.
- la stația de fond urban DJ-2 s-a obținut o medie anuală de 12 µg/m3
- la stația de trafic DJ-1 s-a obținut media anuală de 12 µg/m3
- la stația mixtă (industrială și de trafic) DJ-3 s-a obținut media anuală de 13 µg/m3
- la stația industrială DJ-4 nu s-a obținut captura suficientă de date pentru evaluare
(menționăm că la o captură de 67% date s-a obținut media de 18 µg/m3)
- la stația de fond suburban DJ-5 s-a obținut media anuală de 12 µg/m3
- la stația de trafic din Calafat DJ-6, din motive tehnice (achiziție date) nu avem date suficiente
pentru evaluare
S-au înregistrat 3 depășiri ale VL orare la DJ-4 și una la DJ-3.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă.
Nu s-au înregistrat depășiri ale VL zilnice la nici una dintre stațiile pentru care avem
date care îndeplinesc criteriile de calitate conform Legii 104/2011 (și nici la DJ-4 și DJ-6).
Tabelul nr. I.1.1.1.2
stație poluant
DJ-1
SO2
DJ-2
SO2
DJ-3
SO2
DJ-4
SO2
DJ-5
SO2
DJ-6
SO2

media anuală
12
12
13
12

unitate măsura
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
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Graficul nr. I.1.1.1.2

Medii anuale SO2 în 2018, µg/m3
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CO: nu s-a înregistrat depășirea VL a mediei mobile la 8 ore la nici una dintre stații
- la stația de fond urban DJ-2 s-a obținut o medie anuală de 0,21 mg/m3
- la stația de trafic DJ-1 s-a obținut o medie anuală de 0,42 mg/m3
- la stația industrială DJ-3 nu se monitorizează acest poluant
- la stația de industrială DJ-4 nu se monitorizează acest poluant
- la stația de fond suburban DJ-5 s-a obținut o medie anuală de 0,18 µg/m3
- la stația de trafic din Calafat DJ-6, din motive tehnice (achiziție date), nu avem date suficiente
pentru evaluare
Graficul nr. I.1.1.1.3
Medii anule CO, mg/m3 2018
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PM10
- la stația de fond urban DJ-2, din motive tehnice pentru acest poluant datele sunt insuficiente
pentru evaluare, totuși, precizăm că, la 73% captură date s-a obținut media de 32 µg/m3
- la stația de trafic DJ-1, la un procent de 83,8% date s-a obținut media de 30 µg/m3
- la stația industrială DJ-3, s-a obținut media de 32 µg/m3 ,sensibil apropiată de mediile obținute
la DJ-1 și DJ-2
- la stația de industrială DJ-4 nu se monitorizează acest poluant
- la stația de fond suburban DJ-5, din motive tehnice nu avem date suficiente pentru evaluare
- la stația de trafic DJ-6 din Calafat nu avem date suficiente pentru evaluare
Numărul depășirilor VL la 24 ore a fost de 46 la DJ-3- mai mare decât cel prevăzut în
legislație, 27 la DJ-1 și 27 la DJ-2.
Nu s-a depășit VL anuală la nici una dintre stațiile unde au fost suficiente date pentru
evaluare.
Putem preciza că evoluția poluantului în cursul lunilor de toamnă și iarnă a fost
caracterizată de concentrații mai ridicate în perioade caracterizate de calm atmosferic și lipsa
precipitațiilor, ca și în anii precedenți.
O3
Ozonul, poluant secundar a cărui formare și acumulare în atmosferă depinde mult de
condițiile climatice- respectiv radiația solară și temperaturile ridicate din sezonul primăvară99
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toamnă, presiunea ridicată, vântul și de existența în principal a precursorilor de natură organică
și a oxizilor de azot.
- la stația de fond urban DJ-2 nu se monitorizează
- la stația de trafic DJ-1 nu se monitorizează
- la stația mixtă DJ-3 s-a obținut media anuală de 38 µg/m3
- la stația de industrială DJ-4 s-a obținut media anuală de 50 µg/m3
- la stația de fond suburban DJ-5 s-a obținut media anuală de 50 µg/m3
- la stația de trafic DJ-6 din Calafat nu avem date suficiente pentru evaluare
Graficul nr. I.1.1.1.4 Medii anuale O3, µg/m3
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Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă sau de informare la nici una dintre
stații.
Numărul de depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană nu a fost mai mare decât
cel permis în Legea 104/2011 – 4 depășiri la Ișalnița (DJ-4) și o depășire la Breasta (DJ-5).
Benzen
- la stația de fond urban DJ-2 nu au fost suficiente date pentru evaluare
- la stația de trafic DJ-1 s-a obținut media anuală de 2,96 µg/m3, mai mică decât VL anuală.
Pb, Ni, As, Cd- din motive tehnice legate de defectarea aparatului de analiză nu
deținem date pentru nici una dintre stațiile la care se monitorizează PM10.
Depășiri ale valorilor limită și valorilor țintă privind calitatea aerului înconjurător în
zonele urbane
Cod indicator RO 04
Cod indicator AEM CSI 04
Pentru PM10, ținând cont de numărul de depășiri ale VL zilnice înregistrate la cele
stațiile la care a fost posibilă monitorizarea, pentru 2018 raportăm mai mult de 35 depășiri ale
VL la 24 de ore la stația DJ-3 (46). Ca stație industrială și de trafic urbană, ținând cont de aria
de reprezentativitate, numărul de locuitori și organizarea urbanistică specifică zonei, estimăm
un număr de 15000 persoane afectate de concentrațiile mai ridicate de pulberi în suspensiefracția PM10.
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Graficul nr. I.1.1.3.1.
Ponderea populaţiei expuse la concentraţii ridicate de PM10
în 2018
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În cazul O3,care la stația industrială și de trafic urbană DJ-3 în ultimii 3 ani s-au îndeplinit
criteriile de colectare a datelor, iar din medierea numărului de depășiri ale valorii țintă din acești
ani rezultă un număr de 3 depășiri (în 2018 nu s-a înregistrat nici o depășire). Precizăm că în
perioada 2015-2017, la stația DJ-3 am avut o medie mult mai mare, care a afectat populația
din zona aferentă stației .
La stația industrială DJ-4 avem o medie de 8 astfel de depășiri. Aceste medii sunt sub
limita prevăzută în legislație.
Graficul nr. I.1.1.3.2.
Număr depășiri ale VL țintă la O3
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Pentru stația DJ-5, din medierea numărului de depășiri ale valorii țintă rezultate din
datele colectate pentru 2016, 2017 și 2018 rezultă un număr de 2 depășiri, sub valoarea țintă
din legislație.

4.3. Zgomot si vibrații
Activitățile de gestionarea a deșeurilor pot fi la originea următoarelor riscuri sanitare cu
impact asupra sănătății populației:
- Zgomotul și vibrațiile generate în principal de traficul rutier și la nivel local de
funcționarea instalațiilor de deșeuri.
Conform studiului realizat de Institutul Național de Sănătate Publică, patologia corelată
cu depășirea nivelului de zgomot generat de traficul rutier în localitățile urbane, situează
tulburările neuro-psihice și bolile cardio-vasculare cu o frecvenţă de 15% respectiv 10% ca
întreținute sau agravate în expunerea la zgomot.
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Mai mult, hârțile statice de zgomot elaborate conform prevederilor Legea 121/2019
privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, indică faptul că în mare măsură
disconfortul produs de zgomot asupra populației are ca principală sursă de poluare sonoră
traficul rutier.
Corelând celor două concluzii rezultă că traficul rutier, la care contribuie inclusiv
activitatea de transport a deșeurilor, reprezintă un aspect sensibil în ceea ce privește impactul
asupra sănătății populației.

Figura 20 Harta de zgomot a Municipiului Craiova, Sursa: ANPM

Conform harții de zgomot aprobata prin Hotărârea 140/29.03.2018 a Primăriei
Municipiului Craiova, in zona amplasamentului nu sunt identificate surse de zgomot, nivelul de
fond al zonei fiind <40 dB(A).

4.4. Solul
4.4.1. Date generale
Solul este un factor de mediu cu influenta deosebită asupra sănătății. De calitatea sa depinde
formarea și protecția surselor de apă, atât a celei de suprafață cât și a celei subterane.
Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operația de apreciere a resurselor.
Pentru a evalua potențialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raționale,
solurile au fost împărțite în clase, tipuri și subtipuri, în funcție de diferite criterii cum sunt:
troficitatea, cantitatea de microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă și
capacitatea de protecție, de fertilitate sau productivitate.
Din punct de vedere pedologic, terenurile variază de la cele mai bune și ușor utilizabile terenuri
în agricultură, până la cele fără valoare agricolă, dar care pot fi folosite în alte scopuri.
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Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de manifestare a
celorlalți factori de mediu fată de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se
grupează în 5 clase de calitate, diferențiate după nota de bonitare (clasa I: 81- 100 puncte. . .
clasa a V-a: 1-20 puncte).
Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosințele agricole.
Numărul de puncte de bonitare se obține printr-o operațiune complexă de cunoaștere
aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerințele de existenta ale
unor plante de cultură date, în condiții climatice normale și în cadrul folosirii raționale.
Categoriile de folosință sunt direct influențate de deversările de substanțe chimice
periculoase, depozitările de deșeuri, tratamente și fertilizări realizate fără fundamentare agropedologică, agrotehnică, necorespunzătoare, la care se adaugă degradările naturale ale
calității solului (eroziune, alunecări, tasări, rupturi și prăbușiri). Terenurile agricole se grupează
în cinci clase de calitate, diferențiate după nota medie de bonitare. Cele cinci clase de calitate
indică pretabilitatea terenurilor pentru folosințele agricole. Numărul punctelor de bonitare
exprimă favorabilitatea terenului fată de cerințele de viață ale unor plante de cultură date, în
condiții climatice normale și în cadrul folosirii raționale.
Terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferențiate după nota medie de
bonitare. Cele cinci clase de calitate indică pretabilitatea terenurilor pentru folosințele agricole.
Numărul punctelor de bonitare exprimă favorabilitatea terenului fată de cerințele de viață ale
unor plante de cultură date, în condiții climatice normale și în cadrul folosirii raționale. Potrivit
criteriului de împărțire a solurilor în cinci clase, după gradul de fertilitate, acestea sunt:
- Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bună.
- Clasa a II-a: solurile cu fertilitate bună.
- Clasa a III-a: solurile cu fertilitate mijlocie.
- Clasa a IV-a: solurile cu fertilitate slabă.
- Clasa a V-a: solurile cu fertilitate foarte slabă, la care s-au avut în vedere următoarele însușiri
de bază: grosimea profilului de sol, grosimea orizontului de humus, textura și conținutul de
schelet, valoarea reacției pH, gradele de podzolire, sărăturate, eroziune, alunecare și inundare,
formele de relief, natura și însușirile rocilor, adâncimea apelor freatice și compoziția chimică a
acestora, precum și intervenția omului cu lucrări de îmbunătățiri funciare.
Din punct de vedere calitativ
Zone afectate de procese naturale
Principalele restricții ale calității solurilor și zonele critice sub aspectul deteriorării solurilor la
nivel de județ:
• Alunecările de teren și prăbușirile și eroziunea de suprafață și în adâncime – pe versanții
înclinați corelat cu tehnici agricole necorespunzătoare (arătură deal-vale);
• Pseudogleizarea – zonele de pe versanți unde apar izvoare de coastă și zone unde apa
din precipitații stagnează la suprafața solului;
• Gleizarea – zonele din lunci unde apa freatică stagnează alternând procesele de
oxidare cu cele de reducere;
• Poluarea cu deșeuri organice și anorganice – în apropierea localităților datorită
managementului defectuos al deșeurilor;
• Sărăturarea secundară – în sere, solarii și în câmp irigat;
• Acidifierea – aplicare de îngrășăminte cu efect acidifiant pe soluri cu reacție cu tendință
de acid fiere;
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•
•
•
•

Carența de elemente nutritive – fermierii ce practică agricultură intensivă fără să tina
cont de necesitățile plantei și aprovizionarea solului cu nutrimente, precum și erodarea
stratului fertile de la suprafața solului și depunerea acestuia în baza versantului;
Fertilizări neraționale – fermierii aplică îngrășăminte la recomandarea firmelor
distribuitoare și nu în urma unui plan de fertilizare ce corelează necesitățile plantei, cu
recolta scontată și nivelul de aprovizionare al solului cu nutrimente;
Tehnici agricole necorespunzătoare;
Împăduriri pe terenuri de calitate superioară fără întocmirea de studii pedologice.

4.4.2. Surse de poluare a solurilor
Principalii factori care pot afecta solul sunt:
· apele reziduale scurse la suprafața
· deșeurile împrăștiate
· scurgeri petroliere de la utilajele de deservire.

S-au prelevat probe de sol de la 0,05m si 0,30m, din 200 de puncte de prelevare repartizate
atât in proprietate , de jur împrejurul depozitului. Cele 200 puncte de prelevare sunt
reprezentate in harta din Figura de mai jos

Prelevarea probelor si analiza acestora a fost efectuata de SC EUROTOTAL COMP SRL.
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Prelevarea s-a făcut din cele două orizonturi de suprafață deoarece se consideră că acestea
sunt afectate de poluare. Au fost prelevate 80 de puncte din interiorul depozitului de deșeuri
(dintre care punctele 68-78 sunt din zona in care se vor construi celulele 7,8,9,10.). Restul de
120 de puncte au fost prelevate la limita de proprietate a depozitului de jur împrejur. Analizarea
solului s-a efectuat conform Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr.
756/1997.
Rezultatele obținute sunt prezentate mai jos. S-au analizat metalele solicitate de Ordinul
756/1997, hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) si monociclice (BTEX), hidrocarburile
petroliere totale (THP), sulfuri, sulfați si cianuri libere. HAP, BTEX au înregistrat valori sub
limitele de detecție ale echipamentelor. Acestea au fost determinate conform standardelor
de metoda prin HPLC cu detector de fluorescenta, cromatografie de gaz cu detector cu ionizare
in flacăra respectiv cromatografie de lichid cu detector cu ionizare in flacăra.
Nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alerta la niciuna din cele 400 de probe
analizate.
4.5. Geologia subsolului
Seismicitatea
Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare
pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerației terenului pentru proiectare, zona
studiata, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, are
o valoare ag = 0.15 g.
Valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticala a mișcării terenului avg se
calculează ca fiind:
avg = 0.7 x ag = 0.1 g
avg = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a mișcării
terenului)
ag = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta verticala a mișcării terenului)

Figura 21
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Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori
maxime in spectrul de accelerații absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze
relative.
Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc=1.0 sec.

Figure 1

Adâncimea de îngheț
Conform STAS 6054-77 Adâncimea de îngheț in zona studiata este de 70-80 cm.
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Figura 12 Harta geologica a României
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- Studii geologice și geotehnice:

Conform studiilor efectuate pe amplasament

Municipiul Craiova este situat la limita dintre depresiunea getică și Platforma Valală. In
regiune se întâlnesc depozite sedimentare, care se succed în mai multe cicluri de sedimentare
din Paleozoicul inferior și pană în neozoicul superior. Aceste sedimente stau transgresiv și
discordant peste un fundament de șisturi cristaline. Intre aceste cicluri, cu extinderea cea mai
mare este ciclul cuaternar. Acesta cuprinde depozite de vârstă pleistocenă și holocenă, așa
cum rezulta din foaia geologica Craiova, scara 1:200.000.

Terenul de fundare este alcătuit din formațiuni sedimentare argiloase nisipoase. Datele au fost
obținute din sondajele executate de S.C.Universal Challanger s.r.l.
Încadrarea in zonele de risc naturalele nivel de macrozonare,a ariei pe care se găsește
amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Legea 575/2001:Lege privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a:zone de risc natural. Riscul este
o estimare matematica a probabilității producerii de pierderi umane si material pe o perioada
de referința viitoare si într-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc care
se au in vedere sunt: cutremurele de pamant,inundatiile si alunecările de teren.
1.Cutremurele de pământ :Zona de intensitate seismica 82 scara MSK si perioada de
revenire de cca.100 de ani.
2.Inundatii:Nu este cazul
3.Alunecari de teren: Potențial de producere a alunecarilor-scazut,
Probabilitate de alunecare-foarte redusa.
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Sondajele executate S.C. Universal Challanger s.r.l. din Pitești au pus in evidenta următoarea
coloana litologica caracteristica si amplasamentului celulelor proiectate:
0.00-0.20m sol vegetal,
0.20-0.80m nisip argilos,
0.80-2.80m nisip fin la grosier,
2.80-6.00m nisip mediu grosier.
Orizontul freatic al cărui nivel este influențat de râul Jiu, este cantonat la adâncimea de
cca.3.00m.
Categoria geotehnica exprima riscul geotehnic si se stabilește in conformitate cu
prevederile normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării
geotehnice a terenului de fundare indicativ NP074/2014,luând in considerare următorii factori:
-condiții de teren: teren bun punctaj 2;
-apa subterana: săpături fără epuizmente punctaj 1;
-categoria de importanta a construcției: normala punctaj 3;
-vecinătăți: fără riscuri punctaj 1;
-risc seismic ag<0.25 punctaj 2;
Total 9 puncte, fapt ce încadrează amplasamentul in categoria 1 de risc redus.
Pe amplasamentul cercetat ,terenul de fundare este alcătuit din nisip argilos care in
conformitate cu prevederile Np 112/2014 se încadrează in grupa pământurilor coeziv cu
plasticitate redusa. Pentru dimensionarea digurilor celulelor se va considera o presiune
convenționala de 285KPa, la adâncimea de 2.00m si o lățime a fundației de 1.00m.Pentru orice
alta adâncime de fundare si dimensiune a fundației, presiunea convenționala menționata se
va corecta conform prevederilor din normativul NP 112/2014.
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4.6. Biodiversitatea
Arii naturale protejate de interes național
În județul Dolj se găsesc 19 arii naturale protejate de interes național din care 18
declarate prin Legea nr. 5/2000, 1 arie HG 2151/2004:
Tabelul nr. V.2.1.1. Arii naturale protejate de interes național
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numele ariei protejate

Tipul ariei

Poiana Bujorului din pădurea Pleniţa
Valea Rea - Radovan
Dunele Dăbuleni (“La Cetate”)
Pajiștea halofilă Gighera
Pajiștea Cetate din Lunca Dunării
Pajiștea Gogoșu-Ștefănel
Locul fosilifer Bucovăț
Locul fosilifer Drănic
Ciuperceni-Desa
Lacul Adunații de Geormane
Complexul lacustru Preajba-Făcăi
Balta Cilieni –Băilești
Lacul Ionele
Balta Neagră
Balta Lată
Râurile Desnățui şiTerpeziţa amonte de Fântânele
Râul Balasan amonte de Băilești
Lacul Caraula

Botanică
Botanică
Botanică
Botanică
Botanică
Botanică
Paleontologică
Paleontologică
Mixtă
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Acvatică
Rezervație
naturală

Zăval

Suprafața
(ha)
50
20
8
4
6
10
4
6
200
102
28
47
3,2
1,2
28
80 Km
36 Km
28
351,3

Observații
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
Legea 5/2000
HG 2151/2004

Tabel 28 Arii protejate in Județul Dolj

Arii naturale protejate de interes internațional
ROSPA0010 Bistreț
ROSPA0023 Confluența Jiu – Dunăre
ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre
Arii naturale protejate de interes comunitar
Ariile naturale protejate de interes comunitar în județul Dolj sunt în număr de 13, din
care 5 sunt situri de importanță comunitară iar 8 sunt arii speciale de protecție avifaunistică.
➢ ROSCI0039 Ciuperceni Desa, cu o suprafață de 39765 ha, a fost declarat pentru
protecția unui număr de 13 habitate de interes comunitar, 3 specii de plante, 2 specii de
mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 10 specii de pești și 4 specii de nevertebrate
de interes comunitar.
➢ ROSCI0045 Coridorul Jiului, cu o suprafață de 71452 ha, este sit interjudețean și se
întinde pe trei județe: Dolj, Mehedinți și Gorj și a fost declarat pentru protecția unui
număr de 18 habitate de interes comunitar, 1 specie de plante, 2 specii de mamifere, 3
specii de amfibieni și reptile, 12 specii de pești și 7 specii de nevertebrate de interes
comunitar.
➢ ROSCI0202 Silvostepa Olteniei, cu o suprafață de 9297 ha, a fost declarat pentru
protecția unui număr de 5 habitate de interes comunitar, 1 specie de plante, 3 specii de
amfibieni și reptile și 3 specii de nevertebrate de interes comunitar.
➢ ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare - Maglavit, cu o suprafață de 9422 ha, este sit
interjudețean și se întinde pe două județe: Dolj și Mehedinți a fost declarat pentru
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➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

protecția unui habitat de interes comunitar, 2 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni
și reptile, 3 specii de pești.
ROSCI0288 Băilești cu o suprafață de 96 ha, a fost declarat pentru protecția speciei
Spermophilus citellus.
ROSPA0154 Galicea Mare – Băilești cu o suprafață de 6163,34 ha ha a fost declarat
pentru protecția unui număr de 5 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0155 Goicea - Măceşu de Sus cu o suprafață de 1604.40 ha a fost declarat
pentru protecția unui număr de 5 specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0010 Bistreţ, cu o suprafață de 1916 ha, a fost declarat pentru protecția unui
număr de 36 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 76 specii de păsări cu migrație regulată
nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre, cu o suprafață de 29206 ha, a fost declarat
pentru protecția unui număr de 34 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 71 specii de păsări cu migrație
regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0023 Confluența Jiu – Dunăre, cu o suprafață de 19800 ha, a fost declarat
pentru protecția unui număr de 36 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 76 specii de păsări cu migrație
regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0074 Maglavit, cu o suprafață de 3661 ha, a fost declarat pentru protecția unui
număr de 34 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 71 specii de păsări cu migrație regulată
nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni, cu o suprafață de 11035 ha, a fost declarat
pentru protecția unui număr de 14 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 2 specii de păsări cu migrație
regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
ROSPA0137 Pădurea Radomir, cu o suprafață de 1233 ha, a fost declarat pentru
protecția unui număr de 16 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC. Situl găzduieşte și un număr de 23 specii de păsări cu migrație
regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.
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Figura 22 Situri Natura 2000 in apropierea amplasamentului – Sursa ANPM

4.6.1. Informații despre vegetația si fauna locala
Speciile întâlnite in zona sunt tipice ecosistemelor urbane dar exista si specii care au reușit sa
se aclimatizeze. In lipsa unui studiu științific privind flora si fauna din zona studiata nu se
cunoaște cu precizie numărul speciilor, dar plante sălbatice întâlnim in special la periferie, pe
terenurile cu destinație agricola.
Vegetația
Arealul analizat este amplasat în lunca malului stâng a râului Jiu, care în zona Mofleni ajunge
până la lățimea de 3 km, cu o altitudine relativă cuprinsă între 0,5 și 5,0 m.
În imediata vecinătate a apei se găsesc asociații vegetale de tipul Agropyrotum repentis,
Poctum trivialis, Agrosteturn stoloniferae. În cadrul acestor asociații se întâlnesc forme care
pot suporta excesul de apă o perioada relativ lungă, mai ales în perioadele de primăvară. În
zona analizată vegetația naturală a fost înlocuită de culturile agricole, doar pe alocuri
întâlnindu-se pâlcuri de păduri din cereto-gârniţe în amestec cu stejar brumăriu (Quercus
pedunculiflora) și stejar pufos (Quercus pubescens). Pajiștile secundare din această zonă sunt
puternic stepizate și sunt compuse din ierburi xerofite.
Despădurirea completă a câmpiei a avut ca efect negativ apariția și dezvoltarea, sub acțiunea
vântului a câmpurilor de dune de nisip.
De-a lungul Jiului se întâlnesc zăvoaie cu Salix alba și Populus alba (cod 92A0). Pe suprafețele
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adiacente zonei analizate nu se află habitate de interes conservativ, ci doar tufărișuri de Prunus
spinosa cu Crataegus monogyna:
Specii din Rhamno-Prunetea Rivas Godaz et Borja carbonell, 1961: Clematis vitalba,
Crataegus monogyna, Geranium sanguineum, Sambucus nigra, Torilis japonica, Verbascum
phlomoides. Specii din Prunetalis spinosae R. Tuxen, 2952 - Prunion spinosae Soo, 1951:
Cornus sanguinea, Coronilla varia, Crataegus monogyna, Crataegus pentagyna, Prunus
spinosa, Rosa canina. Specii din Pruno spinosae-Crataegetum (Sóo, 1927) Hueck, 1931 și
specii cu caracter xerotermofil din clasa Quercetea pubescentis-petraeae și FestucoBrometea. Sunt prezente și specii ale clasei Artemisietea și Stellarietea mediae, ca urmare a
influenţei antropogene.
De-a lungul malului Jiului, ca o fâşie îngustă, sunt cantonate fitocenoze pioniere, cu rol în
fixarea solului aluvionar: specii din Salicetalia purpureae Moor 1958 [Saponario-Salicetum
purpureae (Br.-Bl. 1930) Tschou 1946: Salix purpurea, Salix viminalis, Rubus caesius,
Saponaria officinalis, Populus alba, Amorpha fruticosa, Prunella vulgaris, Galium aparine,
Elymus caninus, Phalaris arundinacea, Silene latifolia subsp. alba, Veronica beccabunga,
Trifolium repens, Cornus sanguinea. În stratul erbaceu: Potentilla reptans, Equisetum arvense,
Ranunculus repens.
Prezenţa multor buruieni, unele cu caracter invaziv, este favorizată de circulaţia din zonă și de
prezența în apropiere a depozitului de deșeuri ce deservește Municipiul Craiova, printre ele,
câteva cu caracter invaziv:
Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrozie) – probabil planta străină cu cel mai puternic caracter
invaziv de la noi, în plus este și alergenă, producând alergii la persoanele sensibile
Amorpha fruticosa L. – Salcâmul pitic are și el un puternic caracter invaziv, formând adesea
crânguri dense, eliminând toate planele acolo unde se instalează.
Datura stramonium L. (Ciumăfaia) - este prezentă prin mai multe exemplare; ocupă mai ales
movilele de nisip. Formează un număr mare de seminţe. Plantă toxică.

Fauna
Fauna este caracteristică zonei de silvostepă și este reprezentată de rozătoare mici, răpitoare
mici, păsări de uscat, insecte, reptile, batracieni, etc. Dintre rozătoare se remarcă: dihorul,
nevăstuica, hermelina, hârciogul, popândăul, cârtiţa, iepurele de câmp, iar dintre păsări:
prepelița, ciocârlia, presura, șorecarul mare, eretele.
În zona arealului analizat nu se poate vorbi de o faună caracteristică, cu atât mai mult cu cât
relieful, precum și vegetația au suportat și suportă și în prezent modificări structurale,
determinate în principal de intervenții antropice.
Fauna acvatică din zonă este reprezentată de crap (Cyprinus carpio), plătică (Abramis brama),
babuşcă (Rutilus rutilul carpathorossicus), somn (Silurus glanis), şalău (Stizostedion
lucioperca).
De asemenea, în zona arealului analizat nu sunt habitate ale speciilor de plante și animale
incluse în Cartea Roşie (specii rare și protejate), rute de migrare și adăposturi de animale
pentru creştere, hrană, odihnă și iernat.
4.6.2. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului a fost declarat sit de importanță comunitară prin Ordinul
Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. Situl ROSCI0045
113

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Coridorul Jiului include rezervația de interes paleontologic Locul fosilifer Drănic2.391 și
rezervația naturală de interes botanic Pădurea Zăval-IV.33. Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului
se desfășoară în principal pe teritoriul administrativ al județului Dolj - 73,76% din suprafața
sitului, precum și în județul Gorj - 25,07% din suprafața sitului; suprafețe foarte mici se
regăsesc în județele Olt - 0,67% din suprafața sitului și Mehedinți – 0,29% din suprafața sitului.
Raportat la suprafața județelor pe teritoriul cărora se desfășoară și anume: Dolj, Olt, Gorj și
Mehedinți, aria naturală protejată Coridorul Jiului reprezintă 7,09% din suprafața județului Dolj,
3,21% din suprafața județului Gorj și 0, 08% pentru județele Mehedinți și Olt. Suprafața totală
a ariei naturale de interes comunitar ROSCI0045 Coridorul Jiului este de 71.452 ha, fiind
dispusă pe o lungime de circa 150 km din Subcarpaţii Getici și până la Dunăre. Datorită
suprafeței și formei, situl ROSCI0045 Coridorul Jiului se desfășoară în cadrul unui număr foarte
mare de unități administrative, pe teritoriul județelor Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt, respectiv 8
municipii și orașe și 48 de comune. Având în vedere structura și forma sitului, variantele și
căile de acces sunt foarte numeroase. Principalele rute de acces le reprezintă drumurile
europene și naționale ce traversează perpendicular și longitudinal situl, rute ce urmăresc
aliniamentele văilor principale. Într-o prezentare succintă aceste căi de acces sunt: Drumul
European E70 - Timișoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Slatina - Pitești –− București;
Drumurile Naționale: DN6 - București - Roșiori de Vede - Craiova - Drobeta-Turnu− Severin Caransebeș - Lugoj – Timișoara; DN66 - Simeria, legătura cu DN7 - Hațeg – Petroșani - Târgu
Jiu - Filiași, DN55 - Craiova - Bechet; DN54a - Bechet, legătura cu DN55 - Corabia, legătura
cu DN54; DN55a - Bechet - Calafat, legătura cu DN56; DN56 - Craiova – Calafat; DN65 Pitești, legătura cu DN7 - Slatina – Craiova. De pe aceste drumuri principale se poate ajunge
în diverse zone ale sitului urmărind drumuri județene sau locale. În interiorul limitelor sitului
ROSCI0045 Coridorul Jiului, se regăsesc două situri Natura 2000: ROSPA0023 Confluența
Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și cinci rezervații naturale: 2.390 Locul fosilifer Bucovăț, 2.391
Locul fosilifer Drănic, 2.399 Cleanov, 2.448 Locul fosilifer Gârbovu, IV.33 Pădurea Zăval. La
nivel de peisaj în ROSCI0045 Coridorul Jiului există ecosisteme de zone umede acvatice și
palustre, de zone deschise de pajiști serice și aluviale, fânețe și ecosisteme forestiere.
ROSCI0045 Coridorul Jiului - Unitățile administrativ-teritoriale în care este localizat situl și
suprafața unității administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)
Județul Dolj: Almăj (4%), Bechet (27%), Bistreț (42%), Brădești (6%), Braloștița (14%),
Bratovoești (23%), Breasta (5%), Bucovăț (41%), Călărași (10%), Calopăr (21%), Cârna
(79%), Coțofenii din Dos (10%), Coțofenii din Față (13%), Craiova (3%), Dăbuleni (7%),
Dobrești (47%), Drănic (17%), Filiași (7%), Gângiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (39%),
Goicea (<1%), Ișalnița (<1%), Măceșu de Jos (41%), Malu Mare (5%), Mârșani (2%), Ostroveni
(63%), Podari (10%), Rojiște (4%), Sadova (29%), Scăești (4%), Segarcea (<1%), Teasc
(18%), Țuglui (76%), Țuglui (14%), Valea Stanciului (19%), Vârvoru de Jos (14%)
Județul Olt: Ianca (4%)
Județul Mehedinți: Butoiești (3%)
Județul Gorj: Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bălteni (33%), Bărbătești (9%), Borăscu (<1%),
Brănești (35%), Dănești (6%), Drăguțești (14%), Ionești (13%), Negomir (<1%), Plopșoru
(54%), Săulești (<1%), Țânțăreni (9%), Țicleni (24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari
(99%), Urdari (33%)

Tipuri de habitate
1530* - Pajiști si mlaștini sărăturate panonice si ponto-sarmatice;
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3130 - Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea;
3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention;
6260* - Pajiști panonice si vest-pontice pe nisipuri;
6440 - Pajiști aluviale din Cnidion dubii;
6510 - Pajiști de altitudine joasa (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis);
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);
91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
91I0* - Vegetație de silvostepa euro siberiana cu Quercus spp.;
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun;
91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen;
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba si Populus alba
Specii de mamifere :
1355 - Lutra balcanic (Vidra, Lutra);
1335 - Spermophilus citellus (Popândau, Suita)
Specii de amfibieni si reptile:
1188 - Bombina bobina (Buhai de balta cu burta roșie);
1220 - Emys orbicularis (Broasca țestoasă de apa)
Specii de pesti:
2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunare);
1130 - Aspius aspriu (Avat);
1149 -Cobitis taenia (Zvârluga);
1124 - Gobio albipinnatus (Porcusor de nisip);
2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibort de râu);
1157 - Gymnocephalus schraetzer (Raspar);
1145 - Misgurnus fossilis (tipar);
2522 - Pelecus cultratus (Sabita);
1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare);
1146 - Sabanejewia aurata (Dunarita);
1160 - Zingel streber(Fusar);
1159 - Zingel single (Pietrar)
Specii de nevertebrate
4013 - Carabus hungaricus (Carab);
1044 - Coenagrion mercuriale (Țărăncuță);
4045 -Coenagrion ornatum (Țărăncuță);
1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului)
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Prezenţa și efectivele/suprafeţele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona
proiectului
Proiectul se afla in afara zonei delimitate a sitului ROSCI0045

4.7. Evoluția mediului in situația neimplementării proiectului
In continuare este analizat impactul asupra factorilor de mediu relevanți in cazul
neimplementării proiectului – respectiv neasigurarea unei capacitați de depozitare a deșeurilor
in județul Dolj prin construirea celulelor de depozitare 7,8,9 si 10 ale depozitului ecologic
Mofleni.

Factor de mediu

Evoluția probabila a mediului in cazul
neimplementării proiectului

Apa

În prezent principală sursă de poluare a
apelor o reprezintă depozitarea deșeurilor și
abandonarea ilegală a deșeurilor. În cazul
neimplementării proiectului este de așteptat
ca deșeurile sa fie depozitate neconform si
calitatea factorului de mediu sa scadă in mod
drastic in special prin infiltrarea levigatului in
corpurile de apa subterana in lipsa unui
sistem de impermeabilizare a bazei
depozitului de deșeuri.

Aer

In cazul neimplementării proiectului emisiile
nete atmosferice vor fi mai mari in comparație
cu aplicarea masurilor specifice depozitelor
ecologice de deșeuri – respectiv captarea si
tratarea gazului de depozit generat in corpul
acestora.

Schimbări climatice

Depozitarea deșeurilor este principala sursa
(din domeniul managementului deșeurilor)
de emisii de GES.
In cazul neimplementării proiectului nu va
exista o modalitate concreta de reducere a
emisiilor GES.

Sănătate umana

Principalele surse de poluare ca urmare a
gestionării deșeurilor cu potențial impact
asupra sănătății umane sunt emisiile în aer și
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emisiile în apă ca urmare a depozitării
necontrolate a deșeurilor.
Prin urmare neimplementarea proiectului
este de așteptat un impact negativ
semnificativ asupra factorului de mediu.
Sol
În prezent principalele surse semnificative de
poluare solului o reprezintă existenta
depozitelor
neconforme,
abandonarea
deșeurilor și ocuparea definitivă a terenurilor.
În cazul neimplementării proiectului (similar
factorului de mediu apa) este probabil un
impact negativ semnificativ asupra factorului
de mediu.
Patrimoniu cultural natural și universal

În prezent principală sursă de poluare o
reprezintă depozitarea necontrolată a
deșeurilor și abandonarea ilegală a
deșeurilor.
În cazul neimplementării proiectului este
probabil un impact negativ semnificativ
asupra factorului de mediu.

Biodiversitate

Depozitele neconforme, prin scurgerile de
levigat, afectează starea de conservare a
habitatelor și speciilor de interes comunitar
din cauza poluării mediului de viață al
acestora;
Valorificarea redusă a deșeurile menține
presiunea de exploatare a resurselor
naturale cu efecte directe negative asupra
habitatelor naturale și speciilor de interes
comunitar;
Deșeurile
menajere
abandonate
de
turiști/vizitatori/populație afectează im mod
negativ habitatele naturale rezultând un
impact semnificativ factorul de mediu.
Neimplementarea proiectului protejează
acest factor de mediu in sensul neutilizării
resurselor naturale (pietriș pentru sistemul de
drenaj, pământul utilizat pentru realizarea
barierei construite si digurilor de contur)

Resurse naturale

Tabel 29 Evoluția mediului in cazul neimplementării proiectului

117

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Capitolul 5:
DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI A
FI AFECTATI DE PROIECT
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5. DESCRIERE A FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTAŢI DE
PROIECT

La modul general ramura Construcții, la faza de execuție, este considerata ca având un
potențial impact semnificativ asupra mediului. Referindu-ne strict la obiectivul care
face obiectul acestui studiu, se considera ca prin proiectul tehnic sunt luate masuri
asiguratoare de diminuare a impactul negativ ce se poate manifesta asupra mediului pe
perioada de execuție a lucrărilor.
Proiectul nu are impact transfrontalier, aspect evidențiat in capitolul 2. a).

In perioada de execuție
Potențial impact negativ
Cu toate ca in prezent datorita tehnologiilor de execuție moderne, a unor materiale puțin
agresive pentru mediu si a unei mecanizări avansate, perioadele de execuție s-au diminuat
mult, ceea ce reduce timpul de impact pe un amplasament, efectele respective pot fi in esența
următoarele:
• schimbări ale peisajului actual
• emisii importante de praf si noxe produse de gazele de eșapament de la motoarele
mijloacelor de transport si a utilajelor mecanice.
• disconfort prin poluare fonica, luminoasa, vibrații si emiterea de noxe, cauzat populației
din apropierea șantierelor.
• posibilitatea apariției unor conflicte sociale intre populația locala si personalul muncitor,
care va fi destul de numeros in timpul execuției lucrărilor.
Potențial impact pozitiv
•
•
•

procurarea de materiale de construcții, semi ori prefabricate, aprovizionarea cu
carburanți si lubrefianți, repararea si întreținerea mijloacelor de transport si a utilajelor.
crearea temporara de locuri de munca
crearea de spatii de depozitare conforme a deșeurilor municipale.

Scopul principal al Raportului la Studiul de impact asupra mediului este de a lua in considerare
elementele de impact negativ, de a analiza si propune masuri si soluții de eliminare sau
reducere a lui, daca este cazul , de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel încât
lucrările sa se încadreze cat mai bine in cadrul actual, sa reducă situațiile de conflict si sa
asigure o dezvoltare durabila a zonei evaluate.
Având in vedere amplasamentul studiat nu se pune problema unui potențial impact
transfrontalier al proiectului.
Identificarea problemelor de impact asupra mediului înconjurător s-a bazat pe informațiile
obținute de la beneficiar si pe analiza condițiilor existente ale mediului înconjurător, care au
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fost observate in vizitele de inspectare a amplasamentului si din documentele disponibile la
nivel local/județean/național.
Pentru fiecare factor de mediu au fost identificate si descrise mai jos masurile de prevenire,
atenuare a impacturilor negative. De asemenea, au fost evidențiate efectele pozitive ale
realizării proiectului in funcție de factorii de mediu.
Evaluarea impactului potențial se bazează pe condițiile si caracteristicile generale propuse
pentru realizarea proiectului. Fiecare impact este cuantificat, in funcție de magnitudine, astfel:
Zero, Nesemnificativ, Moderat, Semnificativ pentru care se vor utiliza următoarele definiții:
Denumire

Descriere

Zero

nu exista nici o forma de impact dedusa;

Neglijabil

Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemăsurabil
sau are efecte pentru o perioadă de timp foarte scurtă;

Minor

Impactul este sigur, dar se anticipează niveluri care se vor menține în
limitele condițiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populația umană;

Moderat

impactul este estimat la un nivel nedorit (negativ) sau dorit (pozitiv)
pentru a determina modificările condițiilor curente de mediu sau de
a avea efecte asupra oamenilor;

Semnificativ

impactul este estimat a avea efecte semnificative, pentru o zona
larga de manifestare sau pentru o perioada lunga de acțiuni asupra
mediului sau asupra populației.

Scara de manifestare a impacturilor este de asemenea identificată, acolo unde a fost posibil:
Local - Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverană;
Municipal - Efectul se va manifesta pe o bună parte a localității sau în alte zone echivalente;
Regional - Efectul se va manifesta la nivelul județului sau al unei arii echivalente;
Național - Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare întindere, afectând o bună parte
a României sau va afecta părți ale țărilor vecine.
Identificarea factorilor de mediu susceptibili a fi afectați de proiect este făcută pe baza
matricei de mai jos.
Factor de
Aer
mediu
Construirea
& operarea
celulelor de
depozitare
7,8,9,si 10
ale
depozitului
ecologic
Mofleni,
Craiova,
jud. Dolj

Clima

Apa

Sol

Biod.

Sănătate
populație

Valori
Patr
materiale cultural

Sensibilitate

Impact
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a) Populația si sănătatea umana
Concluziile acestui capitol se bazează pe „Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății
populației a activității depozitului ecologic de deșeuri Mofleni Dolj” – Iulie 2020 elaborat
de SC EUROTOTAL COMP SRL
“Studiul solicitat de către ECO SUD SA a avut ca scop investigarea impactului activității
depozitului de deșeuri din localitate Mofleni jud Dolj asupra sănătății populației.
S-au investigat solul, apa, aerul, zgomotul si mirosul din zona adiacenta depozitului si
din interiorul acestuia. Analizele s-au efectuat in conformitate cu legislația in vigoare.
Nu s-a înregistrat nicio depășire a valorilor maxim admise pentru niciunul din factorii de
mediu investigați.
Având in vedere faptul ca Depozitul Ecologic Mofleni este singurul depozit care
deservește întreg Județul Dolj, recepționând cca 550 de tone de deșeuri municipale
amestecate pe zi, activitatea acestuia este una benefica locuitorilor județului, atât timp cat sunt
respectați termenii actelor de reglementare emise (Autorizația Integrata de Mediu, Autorizația
de Gospodărire a Apelor), precum si a recomandărilor si condițiilor de la Capitolul V.
In zona de protecție sanitara a Depozitului Ecologic Mofleni este interzisa
executarea altor construcții cu destinația locuințe.
Concluzia studiului este ca impactul Depozitului Ecologic Mofleni, jud DOLJ,
asupra sănătății populației si asupra mediului este nesemnificativ.”
5.1. Impactul potențial al proiectului asupra condițiilor de viată ale locuitorilor in
perioada de execuție
Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de lucrările proiectate, se
manifestă în perioada de execuție prin:
• prezența șantierului care provoacă întotdeauna un disconfort populației riverane,
marcat prin zgomot, concentrații de pulberi, prezența utilajelor de construcții în mișcare;
• posibile conflicte de circulație datorită autovehiculelor de tonaj ridicat, care transportă
materialele de construcții la amplasament;
• posibile conflicte între angajații constructorului și populația riverană;
• deșeurile solide generate de activitățile de construcții și care nu au fost evacuate la timp.
În acest capitol este descris efectul principalilor poluanți ce caracterizează calitatea aerului
ambiental în perioada de execuție a lucrărilor proiectate, asupra comunității umane învecinate.
Particule în suspensie
Acestea sunt particulele solide netoxice cu diametru de max. 20 μm. Dintre acestea, cele cu
diametre micronice și submicronice pătrund prin tractul respirator în plămân, unde se depun.
Atunci când cantitatea inhalată într-un interval de timp depășește cantitatea ce poate fi
eliminată în mod natural, apar disfuncții ale plămânilor, începând cu diminuarea capacității
respiratorii și a suprafeței de schimb a gazelor din sânge. Aceste fenomene favorizează
instalarea sau cronicizarea afecțiunilor cardiorespiratorii.
În cazul în care particulele conțin substanțe toxice (metale, HAP), acestea devin foarte
agresive, eliberarea în plasmă și în sânge a ionilor metalici sau a radicalilor organici grei
conducând, în funcție de metal și de doză, la tulburări accentuate.
Valorile limită de calitate a aerului, stabilite de O.M.S. prin coroborarea studiilor epidemiologice
efectuate în Europa și S.U.A., furnizează o bază științifică pentru protecția sănătății publice
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împotriva efectelor adverse ale poluării aerului. În cazul particulelor, valorile limită sunt de 120
μg/m3 pentru media de 24 de ore și respectiv 50 μg/m3 pentru media anuală. Aceste valori
trebuie respectate împreună cu cele ale SO2 datorită efectului sinergic al acestora.
Amplasamentul organizării de șantier nu este stabilit în această etapă a proiectului.
Din examinarea datelor de specialitate referitoare la dispersia poluanților în atmosferă, se
constată că pe durata fiecărei etape de execuție, concentrația maximă a particulelor la nivelul
zonelor locuite cele mai expuse poate depăși CMA în anumite condiții atmosferice
defavorabile.
Aceste forme de poluare sunt pe termen scurt de mediere și pot fi apreciate ca moderate
raportându-se la legislația actuală.
Monoxidul de carbon
Studiile epidemiologice au pus în evidență patru tipuri de efecte asupra sănătății umane,
asociate cu expunerile la monoxid de carbon (în special cele care produc niveluri ale carboxihemoglobinei COHb sub10%):
• efecte cardiovasculare;
• efecte neurocomportamentale;
• efecte asupra fibrinolizei;
• efecte perinatale.
Hipoxia cauzată de CO determină deficiențe în funcțiile organelor senzoriale și a țesuturilor.
În ceea ce privește efectele cardiovasculare, și anume scăderea capacității de preluare a
oxigenului și scăderea rezultantă a capacității de muncă, acestea s-au pus în evidență,
începând de la o concentrație de 50% a COHb.
Efectele cardiovasculare pot avea implicații asupra sănătății populației sub aspectul reducerii
potențialului fizic în timpul activităților profesionale sau recreative.
Un segment important al populației asupra căruia se manifestă efectele cardiovasculare ale
expunerii la CO este reprezentat de bolnavii de angină pectorală. La aceștia, agravarea anginei
apare la 2,9 – 4,5% COHb, iar uneori chiar sub 2% COHb.
Nivelurile ridicate ale COHb determină și efecte secundare, ca de exemplu schimbări în pH-ul
sângelui și în fibrinoliză, reducerea greutății fătului la naștere și dezvoltarea postnatală
întârziată.
Alte segmente ale populației supuse unui risc crescut sunt:
• femeile însărcinate și copiii mici;
• vârstnicii;
• bolnavii de bronșită cronică și emfizem pulmonar;
• tinerii cu tulburări cardiace sau respiratorii grave;
• persoanele cu tulburări hematologice;
• persoanele cu forme genetice neuzuale ale hemoglobinei asociate cu reducerea
capacității de oxigenare;
• persoanele tratate cu medicamente antidepresive.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă un nivel de 2,5 - 3,0 COHb pentru protecția
sănătății populației, incluzând și grupurile sensibile. Pentru aceasta, concentrațiile de CO în
aer nu trebuie să depășească următoarele valori (recomandate ca valori-ghid pentru protecția
sănătății populației):
• 60.000 μg/m3 pentru 30 minute;
• 30.000 μg/m3 pentru 1 oră;
• 10.000 μg/m3 pentru 8 ore.
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În ceea ce privește încărcarea aerului atmosferic cu CO, generat de activitățile din
amplasamentul organizării de șantier, dacă se adoptă măsuri corespunzătoare de protecție a
factorilor de mediu, inclusiv cel uman, se apreciază că acesta nu va afecta sănătatea
populației.
Dioxidul de sulf
Calea de pătrundere a dioxidului de sulf în organism este tractul respirator.
Efectele atât la expunerea pe termen scurt (10-30 minute), cât și la expunerea pe termen mediu
(24 ore) și lung (an) sunt legate de alterarea funcției respiratorii.
În concentrații peste 1000 μg/m3 (numai la locul de muncă), timp de 10 minute pot apare efecte
severe ca: bronhoconstricție, bronșite și traheite chimice. La concentrații de 2600..2700 μg/m3
pe 10 minute crește riscul apariției spasmului bronșic la astmatici. De remarcat că există o
mare variabilitate a sensibilității la SO2 a subiecților umani.
Expunerea repetată la concentrații mari pe termen scurt combinată cu expunerea pe termen
lung la concentrații mai mici crește riscul apariției bronșitelor cronice, în special la fumători.
Expunerea pe termen lung la concentrații mici conduce la efecte în special asupra subiecților
sensibili (astmatici, copii, oameni în vârstă).
În ceea ce privește aerosolii acizi (acid sulfuric și sulfați), trebuie spus că expunerea la aerosolii
de acid sulfuric și la aerosolii de sulfat duce la creșterea morbidității prin afecțiuni pulmonare
ca: bronșite astmatice alergice și bronșite cronice.
Dioxidul de sulf și particulele în suspensie au efect sinergic, asocierea acestor poluanți
conduce la creșterea mortalității, morbidității prin afecțiuni cardiorespiratorii și a deficiențelor
funcției pulmonare. La copiii care trăiesc în zone industrializate, s-a remarcat scăderea
capacității vitale. Efectul sinergic apare atât la expunerea pe termen scurt, cât și la cea pe
termen lung.
Valorile limită stabilite de O.M.S pentru SO2 sunt:
• 350 μg/m3 medie orară;
• 125 μg/m3 medie zilnică;
• 50 μg/m3 medie anuală.
Încărcarea atmosferei cu dioxid de sulf rezultat în urma activităților din organizarea de șantier
se situează sub limita OMS 592/2002 și STAS 12754/87, cu precizarea ca nici în interiorul
amplasamentului aceasta limita nu este depășită.
Impurificarea cu SO2 provenit din lucrările desfășurate în amplasament, nu va afecta calitatea
aerului din zonele locuite, considerând că pentru perioada de execuție a fost estimată o
concentrație de 10 ori mai mică decât CMA la o distanță de 50 m față de aceste surse.
Nivelul manifestării efectelor sinergice la o distanță de peste 100 m de amplasament, se
situează sub limita impusă de norme.
Hidrocarburile aromatice policiclice
Hidrocarburile polinucleare (sau policiclice) aromatice reprezintă un numeros grup de compuși
organici cu două sau mai multe radicaluri benzenice. Au o solubilitate relativ scăzută în apă,
dar sunt absorbiți ușor de particule.
Căile de pătrundere în organismul uman sunt reprezentate atât de aer (prin inhalare) cât și de
apa de băut și mâncare.
Efectele la nivelul organismului uman sunt toxicologice și carcinogene. HAP – urile inhalate
sunt susceptibile de producerea cancerului pulmonar. Datorita potențialului lor cancerigen,
pentru HAP nu poate fi recomandat nici un nivel de siguranță.
Agenția de mediu a Statelor Unite a estimat riscul apariției cancerului prin expunerea la HAP,
în special la Benzo (a) piren care este cea mai studiată hidrocarbură aromatică policiclică. Se
apreciază astfel ca 62 de persoane dintr-un total de 100.000 expuse de-a lungul vieții la 1 μg
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HAP/m3, pot fi afectate de cancer. Considerând ca 0,71% din aceste emisii sunt ale BaP, se
poate estimă că 9 persoane din cele 100.000 pot avea cancer prin expunerea la 1 μg/m3 dea lungul întregii vieți.
Se apreciază că dată fiind perioada limitată a emisiilor de HAP, riscul prezentat pentru
populația din zonele învecinate este redus.
Impactul asupra muncitorilor
În sensul prevenirii apariției îmbolnăvirilor profesionale, este obligatoriu a se respecta limitele
stabilite prin concentrații admisibile de substanțe toxice și pulberi în atmosfera zonelor de
muncă, limite prevăzute în cadrul "Normelor generale de protecție a muncii" elaborate de
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii și al Institutului de Igienă și
Sănătate Publică.
Concentrațiile admisibile (medii și de vârf) în mediul de muncă pentru poluanții de interes sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Concentrația admisibilă de vârf este concentrația noxelor în zona de muncă ce nu trebuie
depășită în nici un moment al zilei de lucru. Concentrația admisibilă medie rezultă dintr-un
număr de determinări reprezentative pentru locul de muncă respectiv în diferite faze
tehnologice, nu trebuie depășită pe perioada unui schimb de muncă.
Substanțele cu indicativul PC sunt potențial cancerigene, iar cele cu indicativul C au acțiune
cancerigenă, fiind necesare măsuri speciale de protecție.
Substanțele care au indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele
intacte: pentru prevenirea intoxicațiilor cronice, respectarea concentrațiilor admisibile trebuie
asociată, în cazul de față cu măsuri speciale de protecție a pielii și a mucoaselor. Indicativul P
nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.
În locurile de muncă în care se găsesc mai multe substanțe toxice având un efect sinergic de
tip aditiv, aprecierea riscului și a măsurilor de protecția muncii necesare se face având în
vedere acțiunea combinată a acestora. Se consideră că au efect sinergic de tip aditiv
substanțele toxice care au ca țintă a agresivității lor același organ sau sistem al organismului,
ori care au același mecanism de acțiune.
Analizând datele, privind evaluarea emisiilor și comparându-le cu limitele prezentate în tabelul
următor se constată că în perioadele de execuție concentrațiile estimate pe amplasament se
situează sub limitele prevăzute de N.G.P.M.
Ținând cont de această afirmație precum și de durata de execuție (de expunere pentru
muncitori), se poate afirma că impactul asupra muncitorilor în etapele de execuție a parcării
este minor.
Impact prognozat

Impact negativ redus ca amploare, local, de scurta durată,
temporar, reversibil cu probabilitate scăzută de apariție

5.2. Impactul potențial al proiectului asupra condițiilor de viată ale locuitorilor in
perioada de exploatare
Atât în perioada de execuție cât și în perioada de operare, proiectul are un impact minor asupra
factorului de mediu manifestat prin:
• Posibile generări temporare de disconfort olfactiv in imediata vecinătate a
amplasamentului
• Asigurarea unui spațiu de depozitare conforma a deșeurilor generate la nivelul județului
• Amplasarea proiectului intra-un spațiu cu regim de acces restricționat
• Respectarea condițiilor legale de depozitare a deșeurilor
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Impact prognozat

Impact negativ redus ca amploare, local, de lunga durată, reversibil
cu probabilitate scăzută de apariție

b) Biodiversitatea

5.3. Impactul prognozat in perioada de execuție
In constelația ecosistemelor terestre, in mare măsura efectele antropice sunt dependente de
raportul dintre resursele naturale, de creșterea demografica si de nivelele de dezvoltare
socioeconomica, diferențiate de la o zona la alta.
După cum s-a menționat in cap. anterior, pe traseele de circulație ale mijloacelor de transport,
in fronturile de lucru ale utilajelor, in bazele de aprovizionare cu materiale, concentrațiile de
particule in aer pot depăși uneori valorile limita admise. Aceste situații se manifesta in perioade
secetoase si pe suprafețe limitate ca extindere.
Metoda de sistematizare a terenului, gestionarea corespunzătoare a materialelor de construcții
si utilajelor de lucru precum si depozitare controlata a deșeurilor, toate pot asigura ca impactul
asupra vegetației si faunei din zona sa fie diminuat la maxim.

Impact prognozat

Impact negativ redus ca amploare, local, de scurta durată,
temporar, reversibil cu probabilitate scăzută de apariție

5.4. Impactul prognozat in perioada de exploatare
În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate principalele surse de afectare a factorului de
mediu biodiversitate sunt reprezentate de generarea de emisii poluante (gaze cu efect de sera,
gaze de eșapament) provenite din depozitare si traficul auto din zona depozitului; generarea
de zgomot și vibrații, tot datorită traficului auto si utilajelor de pe celula operaționala;.
Activitatea se desfășoară exclusiv in zona alocata depozitului si influenta asupra factorului de
mediu este considerata nesemnificativa.
Impact prognozat

Fără impact direct, local, reversibil cu probabilitate scăzută de
apariție.
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c) Terenurile, solul apa, aerul si clima

5.5. Apa
5.5.1. Surse de poluare a apei si emisii de poluanți
5.5.1.1.

Surse de poluare a apelor in perioada de execuție

In perioada de execuție a construcției proiectate sursele posibile de poluare a apelor sunt:
• execuția propriu-zisa a lucrărilor,
• traficul de șantier
Manipularea si punerea in opera a materialelor de construcții (pământuri, agregate etc)
determina emisii specifice fiecărui tip de material si fiecărei operații de construcție. Se pot
produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile si utilajele
șantierului.
Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune la lucrări de construcție nu sunt
neglijabile. Eroziunea solului, cu efect negativ asupra apelor de suprafața, nu se manifesta si
nu se va manifesta in perioada de execuție.
De asemenea, ploile care spală suprafața șantierului pot antrena depunerile de solul
decopertat.
Traficul greu, specific șantierului, determina diverse emisii de substanțe poluante in atmosfera
(NOx, CO, SO2 - caracteristice carburantului motorina - particule in suspensie etc). De
asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri).
Atmosfera este si ea spălată de ploi, astfel încât poluanții din aer sunt transferați in ceilalți
factori de mediu (apa subterana, sol etc).
In ceea ce privește organizările de șantier trebuie acordata o atenție sporita protecției mediului
in aceste locații.
Stațiile de alimentare cu carburanți si de întreținere a utilajelor si mijloacelor de transport sunt
surse potențiale de poluare a apelor de suprafața si subterane.
Organizările de șantier, funcție de complexitatea activității acestora, trebuie, de asemenea,
avizate si controlate din punct de vedere al protecției mediului.
In categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusa si poluarea accidentala
rezultata din posibilele accidente de circulație in care sunt implicate cisterne ce transporta
substanțe periculoase.
5.5.1.2.

Surse de poluare a apelor in perioada exploatare

Datorita sistemului de impermeabilizare al celulelor de depozitare nu se poate preciza faptul
ca exista o sursa directa de poluare a apelor.
Potențiale surse de poluare a apelor în perioada de funcționare a obiectivului sunt date de:
• Levigatul generat in corpul depozitului
• Ape uzate generate pe amplasament
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Calcul cantitate de levigat estimat a fi generat in celulele de depozitare
Cantitate levigat
generata

Anul

Cantitate permită

2016

31560

19617

2017

27045

11977

2018

30645

14620

2019

27065

13858

2020
22690
Tabel 30 Cantitățile de levigate generate pe amplasament

10587.6

Cantitățile de levigat estimate a se genera sunt prezentate in tabelul următor:

Cantitate de levigat
estimat
Celula 7
Celula 8
Celula 9
Celula 10

[mc/an]
11 101.86
20 585.96
25 436.84
3 617.09

Tabel 31 Cantități de levigate estimate a se genera

Nota: Cantitățile de levigat estimate depind de o serie de factori care nu pot fi determinați cu
precizie la acest moment, dintre factori amintim cantitatea anuala de precipitații, umiditatea
deșeurilor, temperatura medie.

5.5.2. Impactul produs asupra apelor
5.5.2.1.

Impactul produs asupra apelor in perioada de construcție

Se apreciază ca emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific
șantierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect
in apele subterane/de suprafața nu sunt in cantități importante si nu modifica încadrarea in
categorii de calitate a apei.
Cantitățile de poluanți care vor ajunge in mod obișnuit in perioada de execuție in cursurile de
apa nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosințele de apa
Numai prin deversarea accidentala a unor cantități mari de combustibili, uleiuri sau materiale
de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.
In ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază ca si aceasta va fi
relativ redusa. Carburanții vor fi depozitați in recipiente specifice, iar întreținerea utilajelor
(spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu
carburanți, etc ) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu
decantoare pentru reținerea pierderilor).
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Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizările de șantier se va impune respectarea
limitelor de încărcare cu poluanți conform NTPA –002/2005 –deoarece apele uzate se
evacuează in rețeaua existentă a depozitului.
Impact prognozat

5.5.2.2.

Impact negativ moderat, direct, local, temporar, reversibil cu
probabilitate scăzută de apariție.

Impactul produs asupra apelor in perioada de exploatare

Apele uzate menajere provenite de la zonele administrative și grupuri sanitare se vor încadra
în prevederile Normativului NTPA 002/02 pentru descărcări în canalizări.
Colectarea și transportul apelor uzate menajere se face în sistem unitar către bazinul dedicat
acestora.
Se apreciază că apele subterane nu vor fi influențate de poluarea specifică traficului auto
circulației aferent depozitului ecologic.
Levigatul generat in corpul depozitului este monitorizat din punct de vedere cantitativ si calitativ
conform prevederile autorizației de mediu în vigoare la data întocmirii studiului.
Din analizarea rezultatelor obținute in ultimii ani pentru monitorizarea apei subterane cat si din
rezultatele probelor prelevate de laboratorul de încercări Eurototal, rezulta ca Depozitul
Ecologic Mofleni nu are un impact negativ asupra apelor subterane si asupra sănătății
populației din zona depozitului.
La indicațiile operatorului ECO SUD S.A. au fost identificate 2 surse de poluare a solului si a
apelor subterane fără ca acestea sa aibă legătura cu depozitul de deșeuri, din care s-au
prelevat 3 probe astfel:
- O proba de apa uzata (proba 1) dintr-un canal îngropat unde au fost surprinse vidanje
care deversau apele uzate, la o distanta de cca 1,7 km aval de depozit, in vecinătatea
cartierului Cernele
-

Doua probe de apa de suprafața (proba 2 si 3) de pe strada Bucovăț, in apropierea
parcului Tineretului, la 50 de m de intersecția cu Bulevardul Ilie Balaci, deoparte si de
alta a podului.

Probele de apa erau vizibil poluate si prezentau un miros foarte deranjant. Rezultatele
parametrilor investigați pentru aceste ape sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Parametru
CCO-Cr CBO5
NH4
materii in substanțe
mg/L
mg/L
mg/L
suspensie extractibile cu
mg/L
solvent mg/L
proba 1
proba 2
proba 3

3890
2789
2908

3078
2343
2211

250
187
160

1156
930
841

267
188
166

Este foarte importanta investigarea acestor zone poluate in vederea opririi activităților de
deversare a vidanjelor.
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In ceea ce privește apa de suprafața contaminata ce străbate Parcul Tineretului pătrunzând in
Centrul Sportiv de Antrenament, încărcările organice din aceasta (probele 2 si 3) dovedește
faptul ca locuitorii din Nisipuri si Craiovita Veche, nefiind racordați la un sistem centralizat de
canalizare, deversează apele fecaloid menajere direct in apa de suprafața, producând o
poluare masiva a acesteia.
Contaminarea ecosistemelor acvatice și a folosințelor de apă
Măsurile de colectare și evacuare a apelor uzate prevăzute de proiectant vor asigura un risc
minim de afectare a sistemelor acvatice și a folosințelor.
Măsurile de epurare a apelor uzate (levigatului) asigură randamente de epurare de 75 - 95%.
Eficiența măsurilor adoptate trebuie verificată în perioada de operare a obiectivului.
Efecte posibile pozitive pentru calitatea apelor
Prin măsurile proiectate impermeabilizare a celulelor depozitului de deșeuri precum si de
colectare, evacuare si tratare a levigatului generat se atinge obiectivul general de menținere a
calității apelor la nivelul existent.
Prezenta concluzie extrapolează rezultatele monitorizărilor factorului de mediu efectuate de la
data punerii in funcțiune a depozitului ecologic corelate cu realizarea unui sistem de
impermeabilizare pentru celulele C7-C10 proiectat in conformitate cu prevederile legale in
vigoare – respectiv Ordinul 757/2004.
Impact prognozat

Impact negativ redus, direct, local, termen scurt, reversibil cu
probabilitate scăzută de apariție.
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5.6. Aerul
5.6.1. Surse de poluanți generați
5.6.1.1. Identificarea si caracterizarea surselor de poluanți atmosferici
aferente obiectivului
În perioada de construcție a celulelor de depozitare activitățile din șantier pot avea un impact
ridicat asupra calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora.
Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă
de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în
motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport
folosite.
Emisiile de praf, care apar în timpul execuției construcției, sunt asociate lucrărilor de excavare,
de vehiculare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și
taluzare, precum și altor lucrări specifice.
Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de
nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.
Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea
lucrărilor diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât
în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.
Sursele de impurificare a atmosferei aferente proiectului sunt reprezentate de:
In faza de execuție:
·
·
·
·

executarea lucrărilor de terasamente;
săpătura mecanizata
executarea lucrărilor aferente realizării impermeabilizării
amenajări drumuri,

Aceste activități sunt caracterizate in special prin manevrarea unor materiale de construcții si
materiale minerale (balast, sort, pământ,) in cadrul operațiunilor de realizare a celulelor de
depozitare.
Surse mobile de ardere vor fi intens reprezentate in aceasta perioada, fiind vorba despre
utilajele angrenate in operațiunile de transport / excavare / compactare/ împrăștiere balast,
pământ, beton, etc.
Aferent celor doua perioade caracteristice privind implementarea proiectului amenajarea
facilitaților – lucrări de construcții si exploatarea curenta a acestora), vor fi detaliate in secțiunile
următoare caracteristicile si parametrii surselor de poluare.
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5.6.1.2. Surse de poluanți atmosferici in perioada de execuție a lucrărilor
prevăzute in proiect
Surse aferente lucrărilor de terasamente - se încadrează in categoria surselor libere la sol,
discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi in perioadele de executare a lucrărilor (sezonul
cald).
Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței afectate a
amplasamentului si a drumului de acces. Operațiunile de manevrare a materialelor care se
constituie in surse de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de:
· Săpături pentru:

·
·

▪ Excavări pentru realizarea cotelor proiectate si eliberarea terenului
Umpluturi
▪ Depunerea si compactarea in straturi elementare a pofilelor proiectate.
Eroziune eoliana.

Poluanții atmosferici caracteristici lucrărilor de terasamente sunt particulele de proveniența
naturala (praf terestru) emise in timpul manevrării pământului si prin eroziunea eoliana de pe
solul descoperit.
Emisiile de praf variază adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul
activității, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a
acestor emisii este generata de traficul echipamentelor si autovehiculelor de lucru pe drumurile
temporare din amplasamentul construcției.
Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât
in ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea construcției sau a fundațiilor
viitorului obiectiv consta într-o serie de operații diferite, fiecare cu durata si potențialul propriu
de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul unei construcții au un
început si un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a
procesului de construcție. Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse
nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de
evidențiat.
Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului
Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe
șantierele de construcții.
Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe
poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele
parcurse (substanțe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).
Se apreciază că poluarea aerului în cadrul activităților de transport materii prime și materiale
este redusă comparativ cu traficul existent în zonă și poate fi considerat minor.
Surse mobile - Calculele au fost efectuate pentru situația cea mai defavorabila din punct de
vedere al impactului asupra calității atmosferei si anume, cel mai mare volum de lucrări
executate in unitatea de timp si funcționarea simultana a tuturor utilajelor, situație in care se
emit cele mai mari debite masice orare de poluanți.
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Vor fi utilizate următoarele echipamente:
C7
Denumire echipament

ore
funcționare

1

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

1,756

2

AUTOGREDER PINA LA 175CP

180

3

BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP

82

4

BULDOZER PE SENILE 81-180 CP

85

5

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF

1,727

6

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

741

7

RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,F.TRACT.6,1-9TF

123

8

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 4 CP 130 KGF

569

9

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF

228

10

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

128

11

TRACTOR PE PNEURI DE 65CP, CU REMORCA DE 3T

99

12

TRACTOR PE SENILE DE 81-110 CP

123

13

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

569

14

AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M

99

15

ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE,PESTE 110CP (81 KW)

21

16

MACARA PE PNEURI

29

17

PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE

296

18

TRACTOR PE SENILE DE 150 CP

21

Tabel 32 Echipamente propuse a fi utilizate pentru construcția celulei 7
C8
Denumire echipament

ore
funcționare

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

1,932

AUTOGREDER PINA LA 175CP

124

BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP

116

BULDOZER PE SENILE 81-180 CP

144

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF

3,664

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

394

RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,F.TRACT.6,1-9TF

209

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 4 CP 130 KGF

880

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

59

TRACTOR PE SENILE DE 81-110 CP

209

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

1,007

ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE,PESTE 110CP (81 KW)

41
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MACARA PE PNEURI

43

PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE

1,014

TRACTOR PE SENILE DE 150 CP

41

Tabel 33 Echipamente propuse a fi utilizate pentru construcția celulei 8
C9
Denumire echipament

ore
funcționare

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

4,917

AUTOGREDER PINA LA 175CP

124

BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP

139

BULDOZER PE SENILE 81-180 CP

289

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF

4,501

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

394

RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,F.TRACT.6,1-9TF

419

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 4 CP 130 KGF

1,765

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

59

TRACTOR PE SENILE DE 81-110 CP

419

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

1,324

ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE,PESTE 110CP (81 KW)

49

MACARA PE PNEURI

72

PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE

574

TRACTOR PE SENILE DE 150 CP

49

Tabel 34 Echipamente propuse a fi utilizate pentru construcția celulei 9
C10
Denumire echipament

ore
funcționare

1

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

624

2

AUTOGREDER PINA LA 175CP

124

3

BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP

24

4

BULDOZER PE SENILE 81-180 CP

116

5

COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF

505

6

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

394

7

RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR OAIE)TRACTAT,F.TRACT.6,1-9TF

168

8

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 4 CP 130 KGF

709

9

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

59

10

TRACTOR PE SENILE DE 81-110 CP

168

11

MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

185

12

ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE,PESTE 110CP (81 KW)

7
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13

MACARA PE PNEURI

8

14

PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE

20

15

TRACTOR PE SENILE DE 150 CP

7

Tabel 35 Echipamente propuse a fi utilizate pentru construcția celulei 10
Drum perimetral
Denumire echipament

ore
funcționare

1

MOTOCOMPRESOR CU 1 CIOCAN, DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN

73

2

ELECTROPOMPA APA MONOETAJ.DE JOASA PRES. 2,8-8,0KW

142

3

EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC

709

4

AUTOGREDER PINA LA 175CP

197

5

BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP

99

6

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF

605

7

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 8 -10TF

141

8

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF

141

9

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF

575

10

REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFALTICE CU MOT.TERMIC65CP

141

11

REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP

575

12

VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT. 20-25CP

575

13

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T

310

14

TRACTOR PE PNEURI DE 65CP, CU REMORCA DE 3T

245

15

AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M

245

16

TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,DE 15 M LUNGIME

283

17

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC

142

Tabel 36 Echipamente propuse a fi utilizate pentru construcția drumului perimetral

Datele care au stat la baza efectuării calculelor de estimare a emisiilor poluante generate de
mijloacele de transport si utilaje la maximul mijloacelor de transport si utilajelor in funcțiune pe
ora si o arie a amplasamentului sunt:

Consumul de carburant pentru toate utilajele existente este de:

C7
Denumire echipament

kg
49,408

C8

68,023

C9

-
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111,227
C10

22,568

Drum perimetral

40,433

Tabel 37 Consumuri totale de carburanți (motorina)

CANTITATE TOTALA DE CARBURANT 583 t
Timp de funcționare 8-10 h/zi
Viteza vântului 2,40 m/s
· debit masice aldehide estimat: 0,8 g/kg carburanți
· debit masice hidrocarburi nearse estimat: 13,4 g/kg carburanți

C7

Factori de emisie
g/kg
TOTAL
[kg]

NOx

CH4

VOC

N2O

CO2

42.7

0.25

8.16

0.12

31.38

2,110

12

403

6

1,550

Aldehide 39,526
Hidrocarburi nearse
Tabel 38 Emisii estimate la construcția celulei 7

662,065

Factori de emisie
g/kg
TOTAL
[kg]

NOx

CH4

VOC

N2O

CO2

42.7

0.25

8.16

0.12

31.38

2,905

17

555

8

2,135

Aldehide
54,418
Hidrocarburi nearse

911,509
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Tabel 39 Emisii estimate la construcția celulei 8
Factori de emisie
g/kg
TOTAL
[kg]

NOx

CH4

VOC

N2O

CO2

42.7

0.25

8.16

0.12

31.38

4,749

28

908

13

3,490

Aldehide
88,981
Hidrocarburi nearse
Tabel 40 Emisii estimate la construcția celulei 9

1,490,438

Factori de emisie
g/kg
TOTAL
[kg]

NOx

CH4

VOC

N2O

CO2

42.7

0.25

8.16

0.12

31.38

964

6

184

3

708

Aldehide
18,054
Hidrocarburi nearse
Tabel 41 Emisii estimate la construcția celulei 10

302,409

Factori de emisie
g/kg
TOTAL
[kg]

NOx

CH4

VOC

N2O

CO2

42.7

0.25

8.16

0.12

31.38

1,726

10

330

5

1,269

Aldehide
32,346
Hidrocarburi nearse
541,799
Tabel 42 Emisii estimate la construcția drumului perimetral

Se menționează faptul ca emisiile estimate si prezentate sunt reprezentative, ca valori maxime,
pentru perioada de execuție.
Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice
prevăzute la omologarea pentru circulație, cat si prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția
tehnica ce se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere
înmatriculate in tara.
In situațiile in care perioadele de efectuare a lucrărilor de construcție vor fi mai mari decât cele
prevăzute inițial, debitele masice orare de poluanți vor fi mai mici decât cele calculate.
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Execuția unor astfel de lucrări nu produce poluări ale aerului care sa afecteze sănătatea
oamenilor sau sa aibă influente negative asupra factorilor de mediu in mod direct datorita in
special duratei de execuție relativ reduse si aspectului local al lucrărilor.
Surse staționare nedirijate
·

Traficul auto in incinta amplasamentului in timpul execuției

Concentrațiile maxime admisibile [mg/m3]
·

Poluant
CO [mg/mc]
SO2 [mg/mc]
NOx [mg/mc]
H2S [mg/mc]
Aldehide [mg/mc]
Pulberi in suspensie
PM 10 [mg/mc]

Ordinul 592/2002
Stas 12574
Concentrația maxima admisibila [mg/mc ]
1h
24 h
Anual
30 min
Zilnic
10
6,00
2,00
0,35
0,125
0,02
0,75
0,25
0,20
0,04
0,03
0,30
0,10
0,015
0,008
0,05
0,04
0,50
0,15

Anual
0,06
0,01
0,075

Analiza rezultatelor evidențiază ca impactul activității de construire din cadrul amplasamentului
asupra calității atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucrează într-o perioada de timp
relativ scurta.

Pulberi in suspensie

5.6.1.3.

Surse de poluanți atmosferici in perioada de exploatare

PRODUCTIA DE GAZ DE DEPOZIT
EPA SUA a creat un model matematic care este numit LANDGEM, care oferă o abordare
relativ simplă, dar puternică pentru a prezice emisiile de gaze de depozit. LANDGEM se
bazează pe o ecuație de descompunere de ordinul întâi pentru cuantificarea emisiilor din
biodegradarea deșeurilor depozitate în depozitele urbane de deșeuri municipale solide
(DMS):

k
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Q=
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întrucât:
- Qch4 = generarea anuală de metan în anul de calcul (m 3 / an)
- i = 1 (creștere anuală)
- n = (anul de calcul) - (anul inițial de acceptare a deșeurilor)
- j = 0.1 (creștere anuală)
- k = rata de generare a metanului (anul1 )
k=– ln(0,5)/t1/2
- t 1 / 2 timpul necesar pentru a reduce concentrația inițială a materiei organice la
jumătate
-L 0 = capacitatea potențială de generare a metanului (m 3 / Mg)
- Mi = masa deșeurilor acceptate în anul i (Mg)
- tij = vârsta secțiunii j a masei Mi a deșeurilor acceptate în cursul anului i (ani
zecimali, de exemplu 3.2 ani)
Mai precis, LANDGEM:
•
Calculează emisiile de gaze de depozit pe baza ratei anuale de eliminare, variația
de timp și capacitatea totală a locației.
•
Include calcule nu numai pentru poluanții de bază (metan, dioxid de carbon), dar de
asemenea, pentru oligoelemente, care reprezintă mai puțin de 1% din gazul produs. În
plus, ia în considerare compușii organici non-metan (NMOCs), care joacă un rol important
în reacțiile fotochimice.
•
Se bazează pe calcule matematice, care iau în considerare procedura de
descompunere ca o ecuație de ordinul întâi. Sunt utilizați doi parametri principali.
Parametrul "Lo", care reprezintă capacitatea potențială totală de producție a metanului din
deșeuri, precum și parametrul "k", care reprezintă rata de generare a metanului în timp.
Practic, ultimul parametru arată cât de repede se reduce rata de generare a gazului de
depozit, după ce aceasta a atins vârful. Se consideră că rata maximă de generare a
metanului are loc în momentul în care deșeurile sunt eliminate în depozit și după aceea,
rata de generare se reduce.
•
Permite valorilor "Lo" și "k" să fie introduse pe baza datelor experimentale sau a
altor date ale amplasamentului.
•
Utilizează două modele de algoritmi de calcul, AP-42 și CAA care includ valori
implicite pentru Lo și K
Pentru a calcula valoarea Lo, se presupune că ecuația chimică este (Andreottola &
Cossu, 1988):
C
H
O
N
+
nH
O
→
xCH
+
yCO
+
wNH
+
zC
H
O
N
a
b
c
d
2
4
2
3
5
7
2

(1)

Întrucât C5H7O2N este molecula bacteriilor, care devine neglijabilă de-a lungul
timpului. Deci, ecuația (1) devine:
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4a
−
b
−
2c
+
3d
4a
+
b
−
2c
−
3d
4a
−
b
+
2c
+
3d
C
H
O
N
+
H
O
→
CH
+
CO
+
dNH
a
b
c
d
2
4
3
4
8
82
(2)

Pe baza ecuației (2) reiese că:
1 mol C = 1 mol gaz de depozit (CH 4 + CO 2 ) <=> 1 kg = 1,867 m 3 gaz de depozit
în condiții normale (3)
Prin urmare, cantitatea de gaz de depozit produsă depinde de cantitatea de carbon
organic biodegradabil, prezentă în deșeuri.
Pentru a calcula această cantitate, se aplică următoarea ecuație (Andreottola &
Cossu, 1988):
(Ce)i = (C)i * (fb)i * (1-ui) * pi

(4)

unde:
•
•
•
•
•

(Ce)i: cantitatea de carbon organic biodegradabil a componentei i (kg / kg de
deșeuri),
(C)i: cantitatea de carbon organic a componentei i (kg / kg DS deșeuri),
(f)i: fracțiunea (biodegradabilă) a (C)i (kg de carbon organic biodegradabil / kg de
carbon organic,
ui: conținutul de umiditate al componentei i (kg de apă / kg de greutate umedă a
componentei i),
pi: greutatea umedă a componentei i
Din ecuația (3) și (4) rezultă:
Co=

1
,867
*
(C
e)
i
i

1
,
867
*
{(C)i
*
(fb)i
*
(1
ui)
*
pi
}

i
=

(5)

Întrucât:
Co = capacitatea potențială de producție a gazului de depozit Lo = Co / 2, în m
kg de deșeuri (Presupunând că gaz de depozitul conține CH 4 la 50% v.v)

3

/

Pentru calculul emisiilor s-a utilizat metoda de calcul recomandată de Ghidul EMEP/EEA
2016 pentru elaborarea inventarelor de emisii, care se bazează pe datele de activitate
prognozate și pe factorii de emisie care reflectă tipurile de tehnologii utilizate și măsurile
de reducere a emisiilor aplicate la nivel național si factorii de emisii utilizați in Ghidul IPCC
Cantitățile de deșeuri depozitate si estimate a se depozita începând cu anul 2021 sunt
următoarele:
Cantitate de deșeuri depozitata anual: 138 898 tone/an
Emisiile principalilor compușii toxici si odoranți din gazul de depozit (hidrogen sulfurat, metil
mercaptan si benzen) în situația anului 2021, au fost estimate în baza modelului LandGEM
3.02.
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Surse staționare nedirijate
Corpul depozitului reprezintă o sursa de emisii difuze de gaz de depozit (biogaz), necaptat de
puțuri -Poluanți reprezentativi: CH4, CO2, H2S, COVnm.
Estimarea emisiilor difuze s-a realizat cu ajutorul modelului LandGEM 3.02 care tine cont de
cantitățile de deșeuri depozitate.
Estimarea emisiilor difuze de la suprafața corpului depozitului

Gaz / Polutant
COVnm
1,1,1-Tricloretan (metil cloroform) - HAP
1,1,2,2-Tetracloroetan - HAP/VOC
1,1-Dicloroetan (diclorura de etiliden) HAP/VOC
1,1-Dicloroetan (clorura de viniliden) HAP/VOC
1,2-Dicloroetan (diclorura de etilen) HAP/VOC
1,2-Dicloropropan (diclorura de propilena) HAP/VOC
2-Propanol (alcool izopropilic) - VOC
Acetona
Acrilonitril - HAP/VOC
Benzen - Co-eliminare necunoscuta HAP/VOC
Benzen - Co-eliminare - HAP/VOC

Rata emisiilor/ anul
2022
(t/an)
(m3/an)
3.114E+03

2.494E+06

8.318E+02

1.247E+06

2.282E+03

1.247E+06

3.575E+01

9.974E+03

6.641E-03

1.197E+00

1.915E-02

2.743E+00

2.463E-02

5.984E+00

2.011E-03

4.987E-01

4.208E-03

1.022E+00

2.109E-03

4.488E-01

3.117E-01

1.247E+02

4.217E-02

1.745E+01
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Bromodiclorometan - VOC
Butan - VOC
Sulfura de carbon- HAP/VOC
Monoxid de carbon
Carbon tetraclorid - HAP/VOC
Sulfura de carbon - HAP/VOC
Clorobenzen - HAP/VOC
Clorodifluorometan
Cloroetan (clorura de etil) - HAP/VOC
Cloroform - HAP/VOC
Clorometan - VOC
Diclorobenzen - (HAP for para izomer/VOC)
Diclorodifluorometan
Diclorofluorometan - VOC
Diclorometan (clorura de metilen) - HAP
Sulfura de dimetil (sulfura de metil) - VOC
Etan
Etanol - VOC
Etil mercaptan (etanetiol) - VOC
Etilbenzen - HAP/VOC
Etilen dibromid - HAP/VOC
Fluorotriclorometan - VOC
Hexan - HAP/VOC
Hidrogen sulfurat
Mercur (total) - HAP
Metil etil cetona - HAP/VOC
Metil izobutil cetona - HAP/VOC
Metil mercaptan - VOC
Pentan - VOC
Percloretilenă (tetracloretilenă)- HAP
Propan - VOC
t-1,2-Dicloroetenă - VOC
Toluen - Co-eliminare necunoscuta- HAP/VOC
Toluen - Co-eliminare -HAP/VOC
Tricloretilenă (tricloroetină)- HAP/VOC
Clorură de vinil - HAP/VOC
Xilen - HAP/VOC

3.467E-02

1.571E+01

1.539E-02

4.738E+00

8.911E-02

2.743E+01

5.267E-02

7.730E+00

3.014E-02

1.247E+01

4.579E-03

1.446E+00

4.067E-01

3.491E+02

6.382E-05

9.974E-03

3.053E-03

1.222E+00

2.918E-03

6.234E-01

1.166E-02

3.242E+00

8.699E-03

3.242E+00

3.715E-04

7.481E-02

6.284E-03

2.992E+00

3.202E-03

5.236E-01

2.006E-01

3.990E+01

2.775E-02

6.483E+00

1.233E-01

3.491E+01

5.026E-02

1.945E+01

2.776E+00

2.219E+03

1.290E-01

6.733E+01

1.482E-02

5.735E+00

5.065E-02

1.147E+01

1.949E-05

2.494E-03

1.083E-02

1.895E+00

5.899E-02

1.646E+01

1.272E-01

8.977E+01

6.034E-06

7.231E-04

5.310E-02

1.770E+01

1.974E-02

4.738E+00

1.247E-02

6.234E+00

2.469E-02

8.229E+00

6.364E-02

9.226E+00

5.030E-02

2.743E+01

2.815E-02

6.982E+00

3.726E-01

9.725E+01

1.624E+00

4.239E+02

Surse mobile
Sursele mobile din interiorul depozitului sunt reprezentate de:
- traficul autospecialelor de deșeuri
- descărcarea deșeurilor in celule
- așternerea deșeurilor in straturi
- compactarea deșeurilor
Utilajele folosite sunt: camioane, compactor picior de oaie, încărcătoare
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Date tehnice utilizate:

Combustibil utilizat
[l]

Utilaj
INCARCATOR FRONTAL
HITACHI_ZW140_HFL4EC00J00000262

Consum [l/h]
9.21

13,166

EXCAVATOR VOLVO EC210C

12.81

15,522

COMPACTOR BOMAG BC601RB

12.59

705

BULDOZER KOMATSU D65WX

13.33

2,599

COMPACTOR HANOMAG_CL240_37082006
DUMPER VOLVO_A25D_V13859

12.59

705

10.02

6,025

Total

38,017

Surse mobile, poluanți si debite masice in cadrul depozitului
Sursa

Factori de emisie
NOx

g/kg
INCARCATOR FRONTAL HITACHI
EXCAVATOR VOLVO EC210C
COMPACTOR BOMAG BC601RB/
COMPACTOR HANOMAG_CL240
BULDOZER KOMATSU D65WX
DUMPER VOLVO_A25D_V13859

TOTAL [kg]

N2O

VOC

CH4

CO2

42.7
469,989
554,092

0.25
2,752
3,244

8.16
89,815
105,887

0.12
1,321
1,557

31.38
345,393
407,199

25,167

147

4,809

71

18,495

92,777
215,076
1,357.10

543
1,259
7.95

17,730
41,101
259.34

261
604
3.81

68,181
158,058
997.33

Principalii constituenți ai gazelor de depozit sunt: metanul (CH4 – 45-60 %) și dioxidul de
carbon (CO2 – 40- 60%), azot (N2 – 2-5%) și urme de compuși organici volatili nonmetanici
(COVnm – 0,01-0,6%).
Atât metanul (CH4) cât și dioxidul de carbon (CO2) sunt gaze cu efect de seră. În sectorul
de activitate specific depozitelor de deșeuri municipale, emisiile de CH4 și CO2 reprezintă
o contribuție importantă la nivelul inventarului național privind emisiile GES.
Metanul, care este principalul component al gazelor de depozit și un important gaz cu efect
de seră, are caracteristici periculoase, fiind un gaz inflamabil și exploziv. Potențialul
metanului pentru inflamabilitate sau explozie este influențat de celelalte componente din
compoziția gazului de depozit, astfel nu există potențial mare de inflamabilitate atunci când
metanul este amestecat cu dioxidul de carbon sau azotul și nivelul de oxigen din gazul de
depozit este sub 12,8% din volum.
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Dioxidul de carbon este clasificat din punct de vedere al toxicității ca fiind încadrat între
substanțe toxice și non-toxice. În concentrații mari acesta este responsabil pentru
depletarea oxigenului din sistemul respirator. Când este prezent în concentrații mari în sol,
poate rezulta fenomenul de asfixiere a plantelor. Dioxidul de carbon atmosferic reprezintă
un factor limitativ pentru fenomenul de fotosinteză fiind esențial pentru plante.
Printre constituenții gazelor de depozit, dar într-o concentrație mai mică (maxim 1% din
volumul gazului de depozit) sunt și compușii organosulfuroşi și compușii organici volatili
nemetanici (responsabile de mirosul specific gazelor de depozit) cum ar fi: hidrogenul
sulfurat, acizii organici volatili, mercaptanii, sulfurile metilice și unii compuși organici
clorurați. Dintre aceste gaze odorante, în programul de monitorizare desfășurat în cadrul
amplasamentului, doar emisiile de metan sunt monitorizate la coșurile de captare a gazelor
de depozit.
Gazele de depozit rezultă în urma proceselor de descompunere a deșeurilor depuse în
corpul depozitului. Procesul de descompunere a deșeurilor are loc în 4 faze, compoziția
gazelor de depozit fiind influențată de acestea.
Faza I - au loc procese de descompunere a deșeurilor prin intermediul bacteriilor aerobe
ce se produc în prezența oxigenului. Produsul principal al acestui proces este dioxidul de
carbon (CO2). Conținutul de azot (N2) este ridicat la începutul acestei faze însă acesta
scade treptat în decursul celor 4 faze. Acesta fază continuă până când oxigenul este
epuizat, putând dura zile sau luni, în funcție de cantitate de oxigen prezentă atunci când
deșeurile sunt eliminate în depozitul de deșeuri. Nivelul de oxigen din corpul depozitului
variază în funcție de gradul de compactare a deșeurilor.
Faza II – începe după ce oxigenul din corpul depozitului a fost consumat. Folosind un
proces anaerob, bacteriile convertesc compușii creați de bacteriile aerobe din Faza I în
acid acetic, acid lactic, acid formic și alcooli (metanol, etanol). Pe măsură ce acizii se
amestecă cu umezeala din corpul depozitului, este favorizată dizolvarea anumitor
substanțe nutritive, ceea ce face ca azotul și fosforul să fie disponibili pentru speciile tot
mai diverse de bacterii prezente în corpul depozitului. Produsele secundare ale acestor
procese sunt dioxidul de carbon și hidrogenul.
Faza III – începe atunci când anumite tipuri de bacterii anaerobe consumă acizii organici
produși în Faza II și formează acetat ca acid organic. Acest proces face ca depozitul de
deșeuri să devină un mediu neutru în care bacteriile producătoare de metan încep să se
stabilească. Metanul și bacteriile producătoare de acid au o relație simbiotică avantajoasă.
Bacteriile producătoare de acid creează compuși pentru consumul bacteriilor metanogene.
Bacteriile metanogene consumă dioxidul de carbon și acetatul, multe dintre acestea fiind
toxice pentru bacteriile producătoare de acid.
Faza IV – începe atunci când atât compoziția cât și ratele de producție a gazelor de depozit
rămân relativ constante. Această fază cuprinde de obicei cca. 45-60% metan în volum, 4060% dioxid de carbon și 2-9% alte gaze, cum ar fi sulfurile. Gazele de depozit în această
fază sunt produse la o viteză stabilă, în mod obișnuit timp de aproximativ 20 de ani; cu
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toate acestea gazul va continua să fie emis timp de 50 de ani sau mai mulți, acest timp
depinzând de cantitățile de materii organice din deșeurile depozitate.

Figura 23

Figura nr. Fazele de producere a gazelor de depozit

Conform informațiilor din literatura de specialitate, emisiile de gaz de depozit nu sunt
constante, acestea depinzând de condițiile meteorologice, în special de presiunea
atmosferică și de stabilitatea atmosferică.
Estimările emisiilor de gaz de depozit pentru celulele 7, 8, 9 si 10 sunt prezentate in continuare:

Calculele detaliate sunt prezente in Anexa

Year
2021
2022

Waste Accepted
(Mg/year)
(short tons/year)
138,899
152,788
138,899
152,788

Figura 24

Waste-In-Place
(Mg)
(short tons)
0
0
138,899
152,788
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2023
2024
2025
2026
2027

138,899
138,899
138,899
138,899
127,002

152,788
152,788
152,788
152,788
139,703

277,797
416,696
555,594
694,493
833,392

305,577
458,365
611,154
763,942
916,731

Figura 26 Cantități de deșeuri depozitate in Celula 7

Figura 27 Cantitatea de gaz de depozit generat

Year
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Total landfill gas
(Mg/year)
0
2.884E+03
5.626E+03
8.235E+03
1.072E+04
1.308E+04
1.532E+04
1.721E+04
1.637E+04
1.557E+04
1.482E+04
1.409E+04
1.341E+04
1.275E+04
1.213E+04
1.154E+04

3

(m /year)
0
2.309E+06
4.505E+06
6.595E+06
8.582E+06
1.047E+07
1.227E+07
1.378E+07
1.311E+07
1.247E+07
1.186E+07
1.128E+07
1.073E+07
1.021E+07
9.713E+06
9.239E+06

(short tons/year)
0
3.172E+03
6.189E+03
9.059E+03
1.179E+04
1.439E+04
1.686E+04
1.893E+04
1.801E+04
1.713E+04
1.630E+04
1.550E+04
1.475E+04
1.403E+04
1.334E+04
1.269E+04

Methane
(Mg/year)
0
7.702E+02
1.503E+03
2.200E+03
2.863E+03
3.493E+03
4.093E+03
4.598E+03
4.374E+03
4.160E+03
3.957E+03
3.764E+03
3.581E+03
3.406E+03
3.240E+03
3.082E+03

3

(m /year)
0
1.154E+06
2.253E+06
3.297E+06
4.291E+06
5.236E+06
6.135E+06
6.892E+06
6.556E+06
6.236E+06
5.932E+06
5.642E+06
5.367E+06
5.105E+06
4.856E+06
4.620E+06

(short tons/year)
0
8.472E+02
1.653E+03
2.420E+03
3.149E+03
3.843E+03
4.502E+03
5.058E+03
4.811E+03
4.576E+03
4.353E+03
4.141E+03
3.939E+03
3.747E+03
3.564E+03
3.390E+03
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2037
2038
2039
2040

1.098E+04
1.044E+04
9.931E+03
9.447E+03

8.789E+06
8.360E+06
7.952E+06
7.564E+06

1.207E+04
1.148E+04
1.092E+04
1.039E+04

2.932E+03
2.789E+03
2.653E+03
2.523E+03

4.394E+06
4.180E+06
3.976E+06
3.782E+06

3.225E+03
3.068E+03
2.918E+03
2.776E+03

Figura 28 Cantitate de gaz total, si metan generat in Celula 7

Year
2032
2033
2034
2035
2036

Waste Accepted
(Mg/year)
(short tons/year)
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
87,132
95,845

Waste-In-Place
(short tons)
0
0
138,899
152,788
277,797
305,577
416,696
458,365
555,594
611,154

(Mg)

Figura 29 Cantități de deșeuri depozitate in celula 8

Figura 30 Cantitate de gaz generat in celula 8
Year
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

Total landfill gas
(Mg/year)
0
2.884E+03
5.626E+03
8.235E+03
1.072E+04
1.200E+04
1.142E+04
1.086E+04

3

(m /year)
0
2.309E+06
4.505E+06
6.595E+06
8.582E+06
9.612E+06
9.143E+06
8.697E+06

Methane
(av ft^3/min)
0
1.551E+02
3.027E+02
4.431E+02
5.766E+02
6.458E+02
6.143E+02
5.844E+02

(Mg/year)
0
7.702E+02
1.503E+03
2.200E+03
2.863E+03
3.206E+03
3.050E+03
2.901E+03

(m3/year)
0
1.154E+06
2.253E+06
3.297E+06
4.291E+06
4.806E+06
4.572E+06
4.349E+06

(av ft^3/min)
0
7.757E+01
1.514E+02
2.215E+02
2.883E+02
3.229E+02
3.072E+02
2.922E+02
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2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

1.033E+04
9.828E+03
9.348E+03
8.892E+03
8.459E+03
8.046E+03
7.654E+03
7.280E+03
6.925E+03
6.588E+03
6.266E+03

8.273E+06
7.870E+06
7.486E+06
7.121E+06
6.773E+06
6.443E+06
6.129E+06
5.830E+06
5.546E+06
5.275E+06
5.018E+06

5.559E+02
5.288E+02
5.030E+02
4.784E+02
4.551E+02
4.329E+02
4.118E+02
3.917E+02
3.726E+02
3.544E+02
3.371E+02

2.760E+03
2.625E+03
2.497E+03
2.375E+03
2.259E+03
2.149E+03
2.044E+03
1.945E+03
1.850E+03
1.760E+03
1.674E+03

4.136E+06
3.935E+06
3.743E+06
3.560E+06
3.387E+06
3.222E+06
3.064E+06
2.915E+06
2.773E+06
2.638E+06
2.509E+06

2.779E+02
2.644E+02
2.515E+02
2.392E+02
2.276E+02
2.165E+02
2.059E+02
1.959E+02
1.863E+02
1.772E+02
1.686E+02

Figura 31 Cantitate de gaz total, si metan generat in Celula 8
Year
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

Waste Accepted
(Mg/year)
(short tons/year)
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
138,899
152,788
105,569
116,126

Waste-In-Place
(short tons)
0
0
138,899
152,788
277,797
305,577
416,696
458,365
555,594
611,154
694,493
763,942
833,392
916,731
972,290
1,069,519
1,111,189
1,222,308
1,250,087
1,375,096
1,388,986
1,527,885

(Mg)

Figura 32 Cantități de deșeuri depozitate in celula 9

Figura 33 Cantitate de gaz de depozit generat in celula 9
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Year
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

Total landfill gas
(Mg/year)
0
2.884E+03
5.626E+03
8.235E+03
1.072E+04
1.308E+04
1.532E+04
1.746E+04
1.949E+04
2.142E+04
2.326E+04
2.432E+04
2.313E+04
2.201E+04
2.093E+04
1.991E+04
1.894E+04
1.802E+04
1.714E+04
1.630E+04
1.551E+04
1.475E+04

3

(m /year)
0
2.309E+06
4.505E+06
6.595E+06
8.582E+06
1.047E+07
1.227E+07
1.398E+07
1.561E+07
1.716E+07
1.863E+07
1.947E+07
1.852E+07
1.762E+07
1.676E+07
1.594E+07
1.517E+07
1.443E+07
1.372E+07
1.305E+07
1.242E+07
1.181E+07

Methane
(av ft^3/min)
0
1.551E+02
3.027E+02
4.431E+02
5.766E+02
7.036E+02
8.245E+02
9.394E+02
1.049E+03
1.153E+03
1.252E+03
1.309E+03
1.245E+03
1.184E+03
1.126E+03
1.071E+03
1.019E+03
9.694E+02
9.221E+02
8.771E+02
8.343E+02
7.936E+02

(Mg/year)
0
7.702E+02
1.503E+03
2.200E+03
2.863E+03
3.493E+03
4.093E+03
4.664E+03
5.207E+03
5.723E+03
6.214E+03
6.496E+03
6.179E+03
5.878E+03
5.591E+03
5.319E+03
5.059E+03
4.813E+03
4.578E+03
4.355E+03
4.142E+03
3.940E+03

(m3/year)
0
1.154E+06
2.253E+06
3.297E+06
4.291E+06
5.236E+06
6.135E+06
6.991E+06
7.804E+06
8.578E+06
9.314E+06
9.737E+06
9.262E+06
8.811E+06
8.381E+06
7.972E+06
7.583E+06
7.214E+06
6.862E+06
6.527E+06
6.209E+06
5.906E+06

(av ft^3/min)
0
7.757E+01
1.514E+02
2.215E+02
2.883E+02
3.518E+02
4.122E+02
4.697E+02
5.244E+02
5.764E+02
6.258E+02
6.543E+02
6.223E+02
5.920E+02
5.631E+02
5.357E+02
5.095E+02
4.847E+02
4.610E+02
4.386E+02
4.172E+02
3.968E+02

Figura 34 Cantitate de gaz total, si metan generat in Celula 9

Year
2057
2058

Waste Accepted
(Mg/year)
(short tons/year)
122,069
134,276
0
0

Waste-In-Place
(short tons)
0
0
122,069
134,276

(Mg)

Tabel 43 Cantități de deșeuri depozitate in celula 10
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Figura 35 Cantitate de gaz de depozit generat in celula 10

Year
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

Total landfill gas
(Mg/year)
0
2.534E+03
2.411E+03
2.293E+03
2.181E+03
2.075E+03
1.974E+03
1.877E+03
1.786E+03
1.699E+03
1.616E+03
1.537E+03
1.462E+03
1.391E+03

3

(m /year)
0
2.029E+06
1.930E+06
1.836E+06
1.747E+06
1.661E+06
1.580E+06
1.503E+06
1.430E+06
1.360E+06
1.294E+06
1.231E+06
1.171E+06
1.114E+06

Methane
(av ft^3/min)
0
1.363E+02
1.297E+02
1.234E+02
1.174E+02
1.116E+02
1.062E+02
1.010E+02
9.608E+01
9.139E+01
8.694E+01
8.270E+01
7.866E+01
7.483E+01

(Mg/year)
0
6.769E+02
6.439E+02
6.125E+02
5.826E+02
5.542E+02
5.272E+02
5.015E+02
4.770E+02
4.537E+02
4.316E+02
4.106E+02
3.905E+02
3.715E+02

(m3/year)
0
1.015E+06
9.651E+05
9.181E+05
8.733E+05
8.307E+05
7.902E+05
7.516E+05
7.150E+05
6.801E+05
6.469E+05
6.154E+05
5.854E+05
5.568E+05

(av ft^3/min)
0
6.817E+01
6.485E+01
6.168E+01
5.868E+01
5.581E+01
5.309E+01
5.050E+01
4.804E+01
4.570E+01
4.347E+01
4.135E+01
3.933E+01
3.741E+01

Tabel 44 Cantitate de gaz total, si metan generat in Celula 10
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Productie totala cumulativa de gaz de depozit
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Grafic 1 Producție teoretica cumulativa a gazului de depozit pentru toate celulele

Pentru generarea rozei vanturilor pe amplasament a fost utilizat programul WRPlot al firmei
Lake View utilizând datele meteorologice zilnice pentru Stația Meteorologica Craiova, rezultatul
fiind prezentat in graficul următor:
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Figura 36 Roza vanturilor pentru anul 2019
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Figura 37 Distribuția frecventei vitezei vântului

Figura 38 Aplicarea rozei vanturilor pe amplasament

152

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Figura 39 Roza vanturilor pentru anul 2020
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Figura 40 Distribuția frecventelor vitezei vanturilor pentru anul 2020

Programul ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) este un program dezvoltat de
Guvernul SUA si alte instituții: Environmental Protection Agency, National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) si National Safety Council ca parte a unui program
cuprinzator: CAMEO (Computer Aided Management of Emergency Operations), pentru
calculul efectelor accidentelor chimice si pentru planificarea urgentelor prin modelarea
hazardurilor, cum ar fi toxicitate, inflamabilitate, radiație termica, suprapresiune, legate de
deversări de substanțe chimice având ca rezultat dispersii, incendii si explozii.
Modelul tine seama de condițiile atmosferice si modelează diferite situații: scurgeri din
rezervoare de diferite forme (orizontale, verticale, sferice), prin conducte sau fisuri de diferite
dimensiuni, sau emisii directe, si afișează următoarele tipuri de rezultate:
• distanta la care concentrația vaporilor toxici depășește nivelul de toxicitate admisibil;
• distanta la care concentrația vaporilor inflamabili scade ajungând in limitele de
inflamabilitate (respectiv distanta pana la care explozia se poate produce);
In prezenta lucrare programul ALOHA a fost utilizat pentru modelarea scenariilor de dispersie
a hidrogenului sulfurat si metil mercaptan generat in corpul depozitului in perioada de
exploatare a acestuia pentru celula 7 a depozitului de deșeuri.
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Indicatori

Hidrogen sulfurat
Metil mercaptan
Benzen
Dioxid de sulf

Dioxid de azot
Monoxid de carbon
Pulberi în suspensie

STAS 12574-87
Perioada
CMA
3
de
(μg/m )
mediere
8
zilnică
15
30 min
0,01
zilnică
800
zilnică
250
zilnică
orara
60
anuala
100
orara
40
anuală
150

75

zilnică
anuală

VL
3
(μg/m )

Legea 104/2011
Perioada de
mediere

5
350
125
20
200
40
10 mg/m3
50

40

anuală
orară
zilnică
anuală
orară
anuală
maxima zilnică a
mediilor pe 8 ore
zilnică
anuală

Tabel 45 Valori limita admisibile pentru principalii poluanți

Metil mercaptan
Metil mercaptanul reprezintă cel mai toxic compus organosulfuros, ce poate afecta sistemul
central nervos al organismelor expuse la concentraţii mari. De asemenea, compuşii
organosulfuroşi (în special metil mercaptanul) sunt responsabili pentru mirosul neplăcut al
gazului de depozit ce poate avea un impact negativ asupra calității vieții în localitățile din
vecinătatea depozitului. Atragem însă atenţia că estimările făcute în prezentul studiu reprezintă
modelări matematice care au o serie de limitări ce pot influenţa precizia rezultatelor.
Legea 104/2011 privind calitatea aerului nu indica o valoare limita pentru acest compus.
Premisele de la care pornesc calculele pentru scenariul cel mai defavorabil constau in
instalarea unui număr de 8 puțuri de captare a gazului de depozit pentru Subcelula 7.1 si un
număr de 6 puțuri pentru Subcelula 7.2 si conectarea acestora la instalația de ardere existenta
pe amplasament, astfel după sistarea depozitarii in Subcelula 7.1 (zona aferenta drenurilor
D1-D7) o cantitate de cca 50%-80%4 a gazului de depozit generat va fi colectat in instalația de
tratare prin ardere la temperaturi înalte a acestuia.
Datele de intrare sunt:
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHYL MERCAPTAN
CAS Number: 74-93-1
Molecular Weight: 48.11 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 23 ppm AEGL-3 (60 min): 68 ppm
IDLH: 150 ppm
LEL: 39000 ppm
UEL: 218000 ppm
Ambient Boiling Point: 5.7° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2 meters/second from E at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
4

Randamentul estimate al puțurilor de captare a gazului pentru depozite fără sistem de acoperire definitiva instalat
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SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 0.002 cubic meters/hr
Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.0697 grams/min
Total Amount Released: 4.18 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Red : 162 meters --- (.001 ppm)
Orange: 877 meters --- (0.0001 mg/(cu m))

Figura 41 Metil mercaptan vânt din direcția E scenariul minim

Figura 42 Metil mercaptan vânt din direcția E scenariul mediu
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Figura 43 Metil mercaptan vânt din direcția E scenariul maxim
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CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHYL MERCAPTAN
CAS Number: 74-93-1
Molecular Weight: 48.11 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 23 ppm AEGL-3 (60 min): 68 ppm
IDLH: 150 ppm
LEL: 39000 ppm
UEL: 218000 ppm
Ambient Boiling Point: 5.7° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 0.002 cubic meters/hr
Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.0697 grams/min
Total Amount Released: 4.18 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Red : 162 meters --- (.001 ppm)
Orange: 877 meters --- (0.0001 mg/(cu m))
Yellow: 70 meters --- (.005 ppm)

Figura 44 Metil mercaptan vânt din direcția V scenariul minim

CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHYL MERCAPTAN
CAS Number: 74-93-1
Molecular Weight: 48.11 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 23 ppm AEGL-3 (60 min): 68 ppm
IDLH: 150 ppm
LEL: 39000 ppm
UEL: 218000 ppm
Ambient Boiling Point: 5.7° C
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Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3.59 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 0.002 cubic meters/hr
Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.0697 grams/min
Total Amount Released: 4.18 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Red : 119 meters --- (.001 ppm)
Orange: 622 meters --- (0.0001 mg/(cu m))
Yellow: 52 meters --- (.005 ppm)

Figura 45 Metil mercaptan vânt din direcția V scenariul mediu
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Figura 46 Metil mercaptan vânt din direcția V scenariul maxim

CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHYL MERCAPTAN
CAS Number: 74-93-1
Molecular Weight: 48.11 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 23 ppm AEGL-3 (60 min): 68 ppm
IDLH: 150 ppm
LEL: 39000 ppm
UEL: 218000 ppm
Ambient Boiling Point: 5.7° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2.1 meters/second from WSW at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 0.002 cubic meters/hr
Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.0697 grams/min
Total Amount Released: 4.18 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Red : 158 meters --- (.001 ppm)
Orange: 852 meters --- (0.0001 mg/(cu m))
Yellow: 69 meters --- (.005 ppm)
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Figura 47 Metil mercaptan vânt din direcția VSV scenariul minim
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: METHYL MERCAPTAN
CAS Number: 74-93-1
Molecular Weight: 48.11 g/mol
AEGL-1 (60 min): N/A AEGL-2 (60 min): 23 ppm AEGL-3 (60 min): 68 ppm
IDLH: 150 ppm
LEL: 39000 ppm
UEL: 218000 ppm
Ambient Boiling Point: 5.7° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3.59 meters/second from WSW at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: 0.002 cubic meters/hr
Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.0697 grams/min
Total Amount Released: 4.18 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Red : 119 meters --- (.001 ppm)
Orange: 622 meters --- (0.0001 mg/(cu m))
Yellow: 52 meters --- (.005 ppm)
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Figura 48 Metil mercaptan vânt din direcția VSV scenariul mediu

Figura 49 Metil mercaptan vânt din direcția VSV scenariul maxim
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Vegetația blochează dispersia

Figura 50 Metil mercaptan vânt din direcțiile predominante suprapus cu topografia terenului

Hidrogen sulfurat
Scenariul minim
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE
CAS Number: 7783-6-4
Molecular Weight: 34.08 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.51 ppm AEGL-2 (60 min): 27 ppm AEGL-3 (60 min): 50 ppm
IDLH: 100 ppm
LEL: 40000 ppm
UEL: 440000 ppm
Ambient Boiling Point: -60.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: .028 cubic meters/hr Source Height: 0
Source State: Gas Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.684 grams/min
Total Amount Released: 41.0 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Orange: 218 meters --- (.008 ppm)
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Yellow: 191 meters --- (.015 mg/(cu m))

Figura 51 H2S vânt din direcția V scenariul minim
Scenariul mediu

CHEMICAL DATA:
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE
CAS Number: 7783-6-4
Molecular Weight: 34.08 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.51 ppm AEGL-2 (60 min): 27 ppm AEGL-3 (60 min): 50 ppm
IDLH: 100 ppm
LEL: 40000 ppm
UEL: 440000 ppm
Ambient Boiling Point: -60.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3.59 meters/second from w at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: .028 cubic meters/hr Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.684 grams/min
Total Amount Released: 41.0 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Orange: 195 meters --- (.008 mg/(cu m))
Yellow: 140 meters --- (.015 mg/(cu m))
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Figura 52 H2S vânt din direcția V scenariul mediu

Figura 53 H2S vânt din direcția V scenariul maxim

Vant Est
Scenariul minim

CHEMICAL DATA:
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE
CAS Number: 7783-6-4
Molecular Weight: 34.08 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.51 ppm AEGL-2 (60 min): 27 ppm AEGL-3 (60 min): 50 ppm
IDLH: 100 ppm
LEL: 40000 ppm
UEL: 440000 ppm
Ambient Boiling Point: -60.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2.1 meters/second from e at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
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SOURCE STRENGTH:
Direct Source: .028 cubic meters/hr Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.684 grams/min
Total Amount Released: 41.0 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Orange: 260 meters --- (.008 mg/(cu m))
Yellow: 186 meters --- (.015 mg/(cu m))

Figura 54 H2S vânt din direcția E scenariul minim
Scenariul mediu
CHEMICAL DATA:
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE
CAS Number: 7783-6-4
Molecular Weight: 34.08 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.51 ppm AEGL-2 (60 min): 27 ppm AEGL-3 (60 min): 50 ppm
IDLH: 100 ppm
LEL: 40000 ppm
UEL: 440000 ppm
Ambient Boiling Point: -60.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 3.59 meters/second from e at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: .028 cubic meters/hr Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.684 grams/min
Total Amount Released: 41.0 grams
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THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Orange: 195 meters --- (.008 mg/(cu m))
Yellow: 140 meters --- (.015 mg/(cu m))

Figura 55 H2S vânt din direcția E scenariul mediu

Figura 56 H2S vânt din direcția E scenariul maxim
WSW

167

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

CHEMICAL DATA:
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE
CAS Number: 7783-6-4
Molecular Weight: 34.08 g/mol
AEGL-1 (60 min): 0.51 ppm AEGL-2 (60 min): 27 ppm AEGL-3 (60 min): 50 ppm
IDLH: 100 ppm
LEL: 40000 ppm
UEL: 440000 ppm
Ambient Boiling Point: -60.5° C
Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm
Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0%
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)
Wind: 2.1 meters/second from WSW at 10 meters
Ground Roughness: open country
Cloud Cover: 10 tenths
Air Temperature: 10° C
Stability Class: D
No Inversion Height
Relative Humidity: 50%
SOURCE STRENGTH:
Direct Source: .028 cubic meters/hr Source Height: 0
Source State: Gas
Source Temperature: equal to ambient
Source Pressure: equal to ambient
Release Duration: 60 minutes
Release Rate: 0.684 grams/min
Total Amount Released: 41.0 grams
THREAT ZONE:
Model Run: Gaussian
Orange: 260 meters --- (.008 mg/(cu m))
Yellow: 186 meters --- (.015 mg/(cu m))

Figura 57 H2S vânt din direcția WSW scenariul minim
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Figura 58 H2S vânt din direcția WSW scenariul mediu

Figura 59 H2S vânt din direcția WSW scenariul maxim
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Figura 60 H2S vânt din toate direcțiile predominante suprapus cu topografia terenului

5.6.2. Impactul asupra aerului in perioada de execuție
Emisiile de substanțe poluante în aer în perioada de construcție pot fi grupate în emisii
specifice arderii carburanților în motoare (NOx, CO, COV, SO2, CH4, pulberi/PM, etc) și emisii
specifice circulației auto și activității utilajelor (pulberi în suspensie și sedimentabile).
A fost făcută evaluarea emisiilor în aer în perioada de construcție, rezultate din arderea
carburanților în motoarele utilajelor și mijloacelor de transport.
Din examinarea datelor din tabelele prezentate anterior se constată că, în ipotezele avute în
vedere privind activitatea utilajelor și circulația mijloacelor de transport, emisiile zilnice de
substanțe poluante în aer nu au impact semnificativ asupra calității aerului.
Concluzia ce rezultă din cele de mai sus este că, în perioada de construcție, în amplasamentul
viitorului ansamblu de celule, nu se vor depăși concentrațiile maxime admisibile de substanțe
poluante în aer. Această concluzie este valabilă pentru poluanții chimici (NOx, CO, COV, etc.);
nu este valabilă pentru poluarea aerului cu pulberi, în suspensie și sedimentabile.
În perioada de construcție, activitățile de execuție a terasamentelor (săpături, transporturi,
compactare, etc.), de aprovizionare, de transporturi etc., toate acestea sunt activități
generatoare de cantități importante de praf/pulberi în suspensie și sedimentabile.
Efectele concentrațiilor ridicate de pulberi în aer se manifestă, pentru oameni, prin senzații
neplăcute, de jenă, prin iritații ale căilor respiratorii și, la expuneri prelungite, chiar prin
îmbolnăviri. Depunerea pe vegetație a prafului conduce la diminuarea procesului de
fotosinteză și implicit la reducerea dezvoltării vegetației.
Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, în vecinătatea
amplasamentului. Conform aprecierilor US – EPA/AP – 42, particulele cu diametrul mai mare
de 100 μm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepășind 10 m de la marginea
amplasamentului. Particulele cu dimensiunile cuprinse între 30 μm și 100 μm se depun până
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la 100 m lateral de amplasament. Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 μm respectiv
pulberile în suspensie, se depun la distanțe mai mari de 100 m.

Impact prognozat

Impact negativ moderat, direct, local, temporar, reversibil cu
probabilitate crescuta de apariție.

5.6.3. Impactul asupra aerului in perioada de exploatare
Impactul asupra aerului în perioada de exploatare va fi datorat:
• traficului autospecialelor de transport deșeuri
• Utilajele folosite pentru operațiunile de depozitare
o Compactoare picior de oaie –;
o Încărcător frontal cu roți –;
o Excavator
o Dumpere/autocamioane
o Buldozer
Această categorie de activități este asociată cu emisiile de eșapament datorate arderii
carburanților în motoarele termice
Utilajele sunt echipate cu motoare termice care utilizează ca și carburant motorina. Pentru
estimarea emisiilor de poluanți generați de aceste utilaje s-au luat în calcul informațiile din
tabelul următor.

Utilaj
INCARCATOR FRONTAL
HITACHI_ZW140_HFL4EC00J00000262

Consum [l/h]

EXCAVATOR VOLVO EC210C

12.81

COMPACTOR BOMAG BC601RB

12.59

BULDOZER KOMATSU D65WX
COMPACTOR HANOMAG_CL240_37082006 – Rezerva
COMPACTOR BOMAG
DUMPER VOLVO_A25D_V13859

13.33

9.21

12.59
10.02

Tabel 46 Date tehnice utilizate pentru calculul nivelului de emisii rezultat din activitatea utilajelor

Debitele masice de poluanți evacuați in atmosferă de sursele mobile s-au determinat cu
ajutorul metodologiei „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016”
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(CORINAIR), utilizând factorii de emisie specifici tipului de autovehicul, tipului de carburant,
tipului de activitate și consumul de carburant aferent fiecărui utilaj.

Factori de emisie
NOx

CH4

2,752

89,815

1,321

345,393

EXCAVATOR VOLVO EC210C

554,092

3,244

105,887

1,557

407,199

COMPACTOR BOMAG BC601RB

25,167

147

4,809

71

18,495

BULDOZER KOMATSU D65WX
COMPACTOR
HANOMAG_CL240_37082006

92,777

543

17,730

261

68,181

-

-

-

-

-

215,076

1,259

41,101

604

158,058

1,357.10

7.95

8.16

CO2

469,989

TOTAL [kg/an]

0.25

N2O

g/kg
INCARCATOR FRONTAL
HITACHI_ZW140_HFL4

DUMPER VOLVO_A25D_V13859

42.7

VOC

259.34

0.12

3.81

31.38

997.33

Pentru activitatea de operare rezulta astfel o cantitate de aproximativ 2.8 t CO2 echivalent
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Impact prognozat

Impact negativ moderat, direct, local, termen lung, reversibil cu
probabilitate crescuta de apariție.

Disconfort olfactiv
Conform Legii 123/10.07.2020 a fost introdus termenul de disconfort olfactiv in OUG
195/2005 astfel:
„disconfortul olfactiv - efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării
de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de
mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și
internaționale în vigoare;"
In cazul depozitelor de deșeuri nu exista încă o metodologie de cuantificare obiectiva a
parametrului adoptata in prezent in legislația naționala.

Conform prevederilor aceleiași legi rezulta o serie de masuri necesare a fi implementate
de operatorul depozitului de deșeuri.
Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități pentru care este necesară
obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru
prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul
înconjurător.
(2) În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este
posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia
toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul
olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

Printre constituenții gazelor de depozit, dar într-o concentrație mai mică (maxim 1% din
volumul gazului de depozit) sunt și compușii organosulfuroşi și compușii organici volatili
nemetanici (responsabile de mirosul specific gazelor de depozit) cum ar fi: hidrogenul
sulfurat, acizii organici volatili, mercaptanii, sulfurile metilice și unii compuși organici
clorurați. Dintre aceste gaze odorante, în programul de monitorizare desfășurat în cadrul
amplasamentului, doar emisiile de hidrogen sulfurat sunt monitorizate la coșurile de
captare a gazelor de depozit.
Metil mercaptanul reprezintă cel mai toxic compus organosulfuros, ce poate afecta sistemul
central nervos al organismelor expuse la concentraţii mari. De asemenea, compușii
organosulfuroşi (în special metil mercaptanul) sunt responsabili pentru mirosul neplăcut al
gazului de depozit ce poate avea un impact negativ asupra calității vieții în zonele din
vecinătatea depozitului.
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Fără a putea aprecia cantitativ/calitativ impactul asupra factorului de mediu elaboratorul
prezinta o serie de masuri ca recomandare pentru Operatorul depozitului:
Recomandări:
Pentru a contracara efectele nedorite ale disconfortului olfactiv, am elaborat următoarele
recomandări:
➢ Instalarea sistemului de degazare cât mai curând posibil, dupa finalizarea depozitarii
fiind disponibile soluții in amplasament pentru degazare
➢ Spuma specială pentru acoperirea temporară a depozitelor de deșeuri este de
asemenea o soluție foarte inovatoare care poate înlocui solul și poate dura până la o
săptămână ca strat de acoperire și reducere a emisiilor cu caracter odorant
➢ Intensificarea acoperirilor periodice cu materiale inerte sau materiale textile conduce la
o reducere a emisiilor cu caracter odorant

5.7. Solul
5.7.1. Impactul produs asupra solului in perioada de construcție

Principalul impact asupra solului în perioada de execuție este consecința ocupării temporare
de teren pentru realizarea parcării, organizarea de șantier etc. Reconstrucția ecologică a zonei
este obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activități desfășurate în perioada de execuție
este important. Toate suprafețele ocupate vor induce modificări structurale în profilul de sol.
Formele de impact identificate în perioada de execuție pot fi:
• înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările
executate.
• apariția temporară a eroziunii.
• pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată a
acestuia în haldele de sol rezultate din decopertări.
• înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate căi de acces,
platforme, trotuare etc.
• izolarea unor suprafețe de sol, față de circuitele ecologice naturale, prin betonarea
acestora.
• deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol.
• depozitarea necontrolată a deșeurilor, a materialelor de construcție sau a deșeurilor
tehnologice.
• potențiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate.
• modificări calitative ale solului sub influența poluanților prezenți în aer (modificări
calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale).
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Pe toată execuția lucrărilor (în principal al etapele ce implică excavații dar și în alte etape)
praful se va reduce prin stropirea cu apă cu aparate de pulverizat apa, de asemenea, se vor
folosi parapeți și draperii din geotextil în zonele necesare.
În cele ce urmează sunt prezentate efectele poluanților atmosferici asupra solului, cu
precizarea că aceste efecte se vor manifesta cu preponderență pe solurile aflate în vecinătatea
amplasamentului. Se consideră existența unei zone sensibile până la distanța de 10 - 20 m
față de operațiunile de execuție desfășurate.
Particule de praf (rezultate din realizarea excavațiilor, din manevrarea materialelor de
construcție și arderea combustibililor).
Suprafețele de sol pe care se realizează o depunere de 300 - 1000 g/m2/an, pot fi afectate de
modificări ale pH-ului precum și susceptibile de modificări structurale.
Din punct de vedere al poluării solului, depășirile CMA în aer ale particulelor în suspensie nu
ridică probleme, atâta timp cât aceste sunt generate la manevrarea volumelor de pământ. Pe
suprafața particulelor sunt acumulate însă anumite cantități de poluanți (în principal metale
grele) care prin depunerea particulelor sedimentabile ajung pe sol.
Alte particule decât cele de pământ, generate în perioada de execuție sunt provenite de la
materialele de construcții dintre care ponderea cea mai mare o au particulele de ciment.
SO2 și NOx
Acești oxizi sunt considerați a fi principalele substanțe răspunzătoare de formarea depunerilor
acide.
Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea celor doi poluanți în atmosferă
care, în contact cu lumina solară și vaporii de apă formează compuși acizi. Alteori gazele pot
antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în formă uscată. Depunerile acide pot apărea
însă la distanțe variabile, în general fiind greu de identificat sursa exactă și de cuantificat
concentrațiile la nivelul solului.
Efectul acestor depuneri, în special al ploilor acide este acidifierea solului care atrage după
sine sărăcirea faunei din sol, crearea unor condiții de anabioză față de unele specii de plante
și scăderea capacității productive a solului.
Nu se vor folosi substanțe sau soluții care sa polueze solul sau subsolul amplasamentului
analizat.
Sursele potențiale de poluare a solului sunt :
• gestionarea neadecvată a apelor reziduale;
• scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți și produse chimice;
• gospodărirea incorectă a deșeurilor.
Poluanții care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere.
În tehnologia de realizare a obiectivului se realizează o serie de lucrări și dotări cu rol
tehnologic și de protecție a mediului cum sunt:
• ocuparea terenului se face numai după decopertarea solului fertil. Acesta se
depozitează și apoi, la terminarea lucrărilor este folosit la refacerea amplasamentului;
• amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea și stocarea temporară a altor categorii
de deșeuri (ambalaje, deșeuri menajere, ape uzate menajere);
• eliminarea controlată a deșeurilor specifice.
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Impact prognozat

Impact negativ moderat, direct, local, temporar, reversibil cu
probabilitate crescuta de apariție

5.8. Subsolul
5.8.1. Impactul produs asupra solului in perioada de exploatare

Principalii poluanți eliminați prin gazele de depozit generate in timpul exploatării
Se apreciază ca nu vor interveni schimbări în calitatea și structura solului și subsolului, decât
în cazul unor deversări accidentale și a neintervenției la timp a celor abilitați.
Impact prognozat

Impact negativ redus, direct, local, temporar, reversibil cu
probabilitate scăzută de apariție

5.8.2. Impactul prognozat asupra componentelor subterane - geologice
In faza de execuția a lucrărilor impactul asupra componentelor subterane – geologice este
nesemnificativa, datorita soluțiilor din proiect si a impunerilor privind execuția lucrărilor.
Soluția proiectata si tehnologiile care vor fi utilizate conduc la diminuarea sau chiar eliminarea
impactului direct asupra componentelor subterane – geologice

Impact prognozat

Fără impact, cu probabilitate scăzută de apariție

5.8.3. Impactul prognozat asupra componentelor subterane-geologice in
perioada de exploatare
Nu este prognozat impact asupra subsolului in perioada de exploatare datoria masurilor
tehnice adoptate pe parcursul proiectului si execuției lucrărilor
Impact prognozat

Fără impact, cu probabilitate scăzută de apariție

d) Bunurile materiale, patrimoniul cultural si peisajul
Influentele proiectului asupra bunurilor materiale si a patrimoniului cultural sunt neglijabile.
Neimplementarea proiectului putând avea un impact asupra factorului de mediu Patrimoniu
cultural prin impact vizual la deșeurilor abandonate si a depozitarii necontrolate.
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5.9. Peisajul
5.9.1. Impactul asupra cadrului natural si peisajului existent in perioada de
construcție
Zonele de realizare a lucrărilor proiectate sunt situate într-un perimetru cu valoare peisagistică
moderată. Impactul negativ asupra peisajului apare în perioada de execuție, prin prezența
șantierului și din desfășurarea lucrărilor la infrastructura existentă sau proiectată.
La realizarea lucrărilor de construcții a lucrărilor proiectate vor apare forme de impact vizual
datorat:
• excavațiilor pentru lucrările de construcții proiectate;
• prezenței utilajelor de construcții;
• prezenței depozitelor de materiale de construcții;
• prezenței depozitelor de pământ și steril, rezultate din excavații.
Față de situația existentă, structurile permanente propuse vor avea impact vizual negativ doar
in zona amplasamentului delimitat al depozitului ecologic.
În perioada de execuție, mișcarea utilajelor atrage privirile și conferă un sentiment de neliniște
și stres. Se recomandă ca organizarea de șantier și frontul de lucru să se mascheze cu
mijloace specifice.
Impact prognozat

Impact negativ redus, direct, local, temporar, reversibil cu
probabilitate crescuta de apariție

5.9.2. Impactul asupra cadrului natural si peisajului existent in perioada de
exploatare

Impactul vizual potențial negativ este data de crearea in faza de operare a unui masiv de
deșeuri cu aspect general neplăcut care se manifesta local in incinta amplasamentului.
Aspectul este tipic gestiunii deșeurilor si are o acțiune redusa in special datorita amplasării
depozitului.
Un alt aspect potențial negativ asupra peisajului in perioada de operare a celulelor este
înălțimea acestora si faptul ca se poate observa masivul de deșeuri din afara limitelor terenului
împrejmuit.
Datorita modului de operare – prin umplerea treptata a celulelor de depozitare vizibilitatea
depozitului devine accentuata spre finalul perioadei de operare a celulelor.
In faza de acoperire provizorie si ulterior de închidere a celulelor de depozitare aspectul vizual
se îmbunătățește considerabil, masivul de deșeuri devenind similar unei formațiuni naturale de
deal acoperit cu vegetație.
Impact prognozat

Impact negativ redus, direct, local, pe termen lung, ireversibil cu
probabilitate crescuta de apariție
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Capitolul 6:
DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE
PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI
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6. DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE
AVEA ASUPRA MEDIULUI

La modul general, depozitarea deșeurilor (ca activitate) are următoarele tipuri de impact
potențial asupra mediului:
- Emisii GES
- Emisii levigat
- Emisii zgomot
- Utilizarea unei suprafețe mari de teren

Factor de mediu
Apa

Etapa de construcție

Etapa de funcționare

Scurgeri accidentale Generarea levigatului
de poluanți
Scurgeri accidentale
de levigat
Evacuarea
apelor
uzate si a apelor
epurate
Managementul apelor
pluviale
pe
amplasament
Aer
Lucrări de
Emisii de GES
terasamente
Funcționarea utilajelor
(decopertări, săpături, Emisii staționare
umpluturi)
Generare
mirosuri
Funcționarea utilajelor neplăcute
de construcții
Trafic suplimentar
Sol/subsol
Scurgeri accidentale
Ocuparea terenului
de poluanți
Generarea levigatului
Lucrări de
Scurgeri accidentale
terasamente
de levigat
(decopertări, săpături, Evacuarea
apelor
umpluturi)
uzate si a apelor
epurate
Managementul apelor
pluviale
pe
amplasament
Zgomot si vibrații
Funcționarea utilajelor Funcționarea utilajelor
de construcții
Trafic
generat
de
Trafic suplimentar
autovehicule
de
transport deșeuri
Populația
si Funcționarea utilajelor Funcționarea utilajelor
sănătatea umana
de construcții
Generare
mirosuri
Trafic suplimentar
neplăcute
Biodiversitate
Funcționarea utilajelor Emisii de GES
de construcții

Etapa de postînchidere
Generarea
levigatului
Evacuarea apelor
uzate si a apelor
epurate.
Managementul
apelor pluviale pe
amplasament
Emisii de GES

Ocuparea
terenului
Generarea
levigatului

-

-
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Peisaj

Trafic suplimentar
Lucrări de defrișare
Lucrări de
terasamente
(decopertări, săpături,
umpluturi)

Ocuparea terenului

Crearea de forme
de relief antropice

Tabel 47 Surse potențiale de impact asupra mediului

Conform Capitolului 5- descrierea factorilor de mediu susceptibili a fi afectați de proiect
capitolul de fata va fi orientat asupra factorilor de mediul: Apa, Aer, Sol.
Formele de impact potențial identificate în ceea ce privește următoarele caracteristici:
- amploarea impactului (suprafața geografică și mărimea populației afectate);
- magnitudinea și complexitatea impactului;
- probabilității impactului;
- duratei, frecvenței și reversibilității impactului;

a) construirea și existenta proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare
Impactul asociat proiectului propus atât în etapa de realizare a acestuia, cât și în etapa de
funcționare este descris detaliat în cadrul capitolului 5. Factorii de mediu susceptibili a fi afectați
semnificativ prin realizarea proiectului propus sunt reprezentați de factorul de mediu apă, aer,
sol.
Impactul asupra factorilor de mediu este unul situat în limite acceptabile, efectele realizării
proiectului nefiind negative semnificative.
Având in vedere natura proiectului aspectele de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect pe durata realizării lucrărilor de construcții propuse de proiect sunt
generate de utilizarea echipamentelor de construcții, traficul generat de aprovizionarea cu
materiale si materii prime si activitățile tipice de organizare de șantier.
Aspectul general benefic al proiectului îl reprezintă construirea infrastructurii de depozitare
ecologica a deșeurilor in județul Dolj in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru
gestionarea deșeurilor.
Amploarea impactului: in perioada de construire impactul are loc pe amplasamentul delimitat
prin împrejmuire perimetrala celulelor de depozitare si zonelor tehnice ale depozitului.
Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de realizare a
investiției propuse și se pot datora pe de o parte intervențiilor realizate prin lucrările propuse și
unor potențiale incidente sau nerespectări ale măsurilor de prevenire a impactului
recomandate. Factorii de mediu susceptibili la a resimți un impact mai pronunțat ca urmare a
realizării lucrărilor sunt apa si aerul.
Este de așteptat ca și ulterior încheierii lucrărilor să se păstreze unele efecte asupra factorilor
de mediu (spre exemplu modificări ale calității aerului), însă în condițiile respectării măsurilor
de prevenire și reducere a impactului asupra factorilor de mediu, se apreciază că efectele
produse nu vor avea un caracter semnificativ.
180

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul potențial
negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizării de
șantier
În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise
ale producerii unor poluări semnificative asupra factorilor de mediu, investiția realizată având
scopul de a asigura o componenta a unui serviciu economic de interes general (SIEG) –
Salubrizarea localităților in condițiile respectării legislației din domeniul deșeurilor. Scopul
general al proiectului este acela de a proteja mediul prin depozitarea controlata a deșeurilor
reziduale generate in Județ si eliminare a fenomenului de depozitare necontrolata.
Efectele asupra populației si mediului din Județul Dolj sunt unele benefice pe termen mediu si
lung.
Magnitudinea impactului negativ este redusa exclusiv la zona celulelor de depozitare iar
magnitudinea impactului pozitiv adus de proiect este regionala (județeana) prin asigurarea
depozitarii conforme de deșeurilor din Județul Dolj si eliminarea depozitelor necontrolate de la
nivelul întregului Județ.

b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității,
având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse;
La realizarea proiectului propus vor fi folosite atât materiale de proveniență naturală, precum
pământul, agregate naturale de balastiera, solul, cât și materiale artificiale. Prin natura lor,
lucrările necesită un volum mare de pământ, material local pentru umpluturi pentru realizarea
lucrărilor de terasamente. Totodată, digurile propuse a fi construire si aduse la cotă vor fi
amenajate din pământ cu un strat de pământ vegetal pe taluzul exterior.
Va fi de asemenea utilizata apa in procesul de execuție – lucrările de terasamente necesita
umectarea stratelor compactate atât din bariera geologica construita cat si la realizarea
umpluturii in digurile de contur.
Cantitățile de materiale utilizate sunt prezentate in capitolele anterioare.

c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații,
Cantitățile de deșeuri menajere generate atât in execuție cat si in operarea obiectivului sunt
nesemnificative si vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților
comerciale. In special colectarea separata a deșeurilor reciclabile. Deșeurile generate pe
amplasament nu reprezintă un impact semnificativ asupra mediului.
Poluanți fizici și chimici ai apei subterane și de suprafață
Eventualele scurgeri accidentale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse
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prin proiect. Asigurând însă starea de funcțională optimă a utilajelor la nivelul organizării
de șantier și la nivelul fronturilor de lucru, această formă de impact poate fi prevenită.
Contactul deșeurilor rezultate din execuția lucrărilor cu mediul Prin gestionarea
corespunzătoare a deșeurilor în cadrul etapei de execuție a lucrărilor, această formă de impact
poate fi evitată.
Potențialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ nesemnificativ, pe
termen scurt, reversibil, redus ca și complexitate și extindere și cu probabilitate crescută de
producere.
Distanta fata de apele de suprafața – Raul Jiu este suficient de mare astfel încât execuția
lucrărilor sa nu genereze impact asupra calității apelor.

Poluanți fizici si chimici ai solului si subsolului
Sursele de poluanți fizici și chimici ai solului și subsolului sunt reprezentate de eventualele
scurgeri accidentale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect.
Asigurând însă starea de funcțională optimă a utilajelor la nivelul organizării de șantier și la
nivelul fronturilor de lucru, precum și zonele de depozitare a materiilor prime și a deșeurilor
rezultate stabilite în cadrul proiectului, această formă de impact poate fi prevenită. Potențialul
impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ, nesemnificativ, pe termen
scurt, reversibil, redus ca și complexitate și extindere și cu probabilitate foarte scăzută de
producere.
Poluanți fizici și chimici ai aerului
Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuție a lucrărilor sunt emisiile
atmosferice ale utilajelor folosite la transportul materialelor necesare lucrărilor, la care se
adaugă emisiile fugitive rezultate din activitatea de realizare propriu-zisă a lucrărilor. Emisiile
atmosferice sunt cele rezultate din arderea combustibililor utilajelor folosite pentru transportul
materiilor prime și auxiliare folosite și cele fugitive sunt rezultate din activitățile de excavare și
manipulare a pământului. Se recomandă folosirea unor utilaje cu nivel de performanță peste
Euro IV-2005.
Ghidul inventarului emisiilor atmosferice poluante din 2019 stabilit în cadrul Programului
European de Monitoring și Evaluare al Agenției Europene de Mediu (EMEP/EEA), cunoscut
anterior prin acronimul CORINAIR, stabilește ca relevante pentru domeniul construcțiilor
emisiile fugitive rezultate din operațiunile desfășurate pentru realizarea lucrărilor de construcții.
Pentru activitățile din domeniul construcțiilor, emisiile fugitive rezultate sunt direct influențate
de umiditatea solului, având în vedere că gradul de umiditate ridicat asociază un sol mai
compact, cu un risc mai redus de antrenare a particulelor de sol de către vânt.
Se apreciază că emisiile atmosferice și fugitive rezultate au un caracter negativ nesemnificativ,
direct, reversibil, redus ca și complexitate și extindere, cu probabilitate crescută de reducere.
Poluanții aerului pentru perioada de construcție sunt descriși in detaliu in capitolul 5.6.
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CO2 echivalent

[tone]

Construirea celulei 7

4.35

Construirea celulei 8

6.00

Construirea celulei 9

9.80

Construirea celulei 10

1.99

Construirea drumului perimetral 3.56
Tabel 48 Emisii CO2 echivalent pe perioada construirii celulelor de depozitare

In perioada de exploatare depozitarea deșeurilor produce in special emisii de gaze cu efect de
sera.
Corpul depozitului reprezintă o sursa de emisii difuze de gaz de depozit (biogaz), necaptat de
puțuri -Poluanți reprezentativi: CH4, CO2, H2S, COVnm.
Echipamentele necesare operării celulei de depozitare active a depozitului ecologic generează
2.8 t CO2 echivalent anual.

Potențialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ, pe termen
mediu/lung, ireversibil, mediu ca și complexitate și extindere și cu probabilitate foarte crescuta
de producere.
Se vor lua masuri in operare pentru diminuarea impactului prin instalarea de sisteme de
colectare si tratare a gazului de depozit, prin acoperirea periodica a deșeurilor in timpul
exploatării si prin închiderea treptata a celulelor de depozitare active după sistarea depozitarii
si stingerea tasărilor principale in corpul depozitului.
d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de
exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;

e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate
Principalul obiectiv al evaluării impacturilor cumulative, ca parte din EIM, este de a oferi o
analiză și evaluare a potențialelor impacturi cumulative ale implementării propunerii de
investiție și ale utilizării altor echipamente (existente și viitoare) pe amplasamentul investiției și
în afara limitelor acestuia ce ar putea rezulta din însumarea impacturilor implementării.
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Principalele etape ale evaluării impacturilor
cumulative
Etapa 1: Determinarea scopului evaluării
impacturilor cumulative

Etapa 2: Analiza impacturilor cumulative și
determinarea importanței acestora

Evaluarea impacturilor cumulative pentru
diferitele etape
Identificarea componentelor și factorilor de mediu
ce pot fi afectate de posibilele impacturi
cumulative;
Identificarea proiectelor existente, aprobate sau
în curs de aprobare și/sau dezvoltare;
Identificarea potențialelor impacturi ale
obiectelor identificate.
Evaluarea impacturilor cumulative asupra
componentelor/factorilor individuali(le) de mediu
a tuturor proiectelor identificate existente,
aprobate sau în curs de aprobare și/sau
dezvoltare;

Tabel 49 Etapele evaluării impactului cumulativ

Etapa 1: Determinarea scopului evaluării impacturilor cumulative
Următoarele abordări sunt implementate în timpul acestei etape:
• identificarea componentelor și factorilor de mediu ce ar putea fi afectate(ti) de
posibilele impacturi cumulative ale Propunerii de Investiție;
• identificarea proiectelor existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau
dezvoltare, inclusiv identificarea tuturor proiectelor care au asocieri spațiale,
funcționale, tehnice, logistice și alte asocieri similare cu Propunerea de Investiție
• identificarea impacturilor potențiale ale obiectelor identificate privind fiecare
componentă/factor de mediu. Această evaluare se va baza pe analiza:
o locația și caracteristicile proiectelor existente, aprobate sau în curs de
aprobare și/sau dezvoltare
o infrastructura principală și de susținere (drumuri, alimentari cu apa, canalizări,
etc.);
o durata de funcționare și starea amplasamentelor – cercetare, construcție,
punere în funcțiune, planuri recente pentru modernizare sau extindere,
scoatere din funcțiune, etc.;
o autorizații pentru regimurile de funcționare.
o Sursele de informații pentru identificarea potențialelor impacturi asupra
amplasamentelor sunt următoarele:
▪ planuri de dezvoltare spațială, planuri de dezvoltare locală și regională;
▪ discuții scrise purtate cu entitățile legale ale amplasamentelor,
reprezentanții organelor de reglementare, autoritățile locale, etc.;
▪ evaluări de către experți, rapoarte, rezultate și alte informații.
Identificarea proiectelor existente, aprobate sau in curs de aprobare
Au putut fi identificate in zona trei proiecte importante cu care pot exista efecte sinergice atât
in perioada de construire cat si in perioada de exploatare astfel:
- operarea stației de sortare si a stației de compostare Mofleni aflata limitrof
amplasamentului analizat
- închiderea celulelor C2-C5 care au sistat depozitarea
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activitate industriala (stație de prelucrarea agregatelor) in zona de Sud a
amplasamentului
Nota: la nivelul Municipiului Craiova nu a putut fi identificata o planificare zonala interactiva a
planurilor de dezvoltare teritoriala (PUD, PUZ, PUG).
-

Figura 61 Amplasamentul proiectului si al Stației de sortare/compostare Craiova-Mofleni

Stația de sortare Craiova-Mofleni
Faza: Investiție realizata - neoperaționala
Suprafața ocupată de amplasamentul stației de sortare și compostare este de 50.000 mp.
Suprafața construită este de 11.664,48 mp. Amplasamentul are următoarele vecinătăți:
- la Nord – drum de exploatare 684 De
- la Est – proprietate a Consiliului Local Craiova
- la sud - proprietate a Consiliului Local Craiova
- la vest – depozitul ecologic de deșeuri
Accesul către amplasament se face din drumul județean la ieșirea din municipiul Craiova spre
localitatea Bucovăț pe un drum de balast pe lângă digul râului Jiu, pe o lungime de 1,4 Km
până la intersecția acestuia cu un drum asfaltat in lungime de aprox 1 Km. Din drumul asfaltat
se continua un drum de pământ (DE 684) de 4 m lățime în lungime de 250 m si se ajunge in
partea de N la amplasament.
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Figura 62 Plan de încadrare a stației de sortare/compostare Craiova Sursa: Caiet de sarcini
Anexa 6 publicat in SICAP

Stația de sortare este amplasată pe același amplasament cu stația de compostare, având o
serie de zone tehnice comune. Obiectivele de pe amplasamentul Craiova-Mofleni sunt:
- Stație de sortare – 44.000 t/an
- Stație de compostare – 18.000 t/an
- Cabina poartă și cântar
- Clădirea administrativă
- Stația spălare autovehicule, dotată cu separator de hidrocarburi (Q=0,28 l/s)cu decantor
și filtru coalescent
- 2 Garaje, dotate cu separatoare de hidrocarburi Q= 0,28l/s
- Sistemul de alimentare cu apă
- Sistemul de canalizare
- Sistemul de alimentare cu energie electrică
- Parcare autovehicule
- Parcare autoturisme
- Drumuri de acces și alei interioare
- Împrejmuire
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În condiții normale de funcționare, în etapa de operare a stației de sortare și a stației de
compostare, activitățile de pe amplasament nu constituie surse potențiale de impact pentru
corpurile de apă de suprafață.
Operarea stațiilor de sortare și compostare pot constitui o sursa majoră de poluare a resurselor
de apă prin gestionarea neconformă a următoarelor categorii de ape
uzate:
• apa în exces rezultată din grămezile de compost;
• apele uzate provenite de la spălarea autovehiculelor și utilajelor de pe amplasament;
• apele uzate rezultate de la igienizarea platformelor;
• apele uzate de tip fecaloid-menajer;
Posibilitatea descărcărilor necontrolate de ape uzate în mediu poate apărea:
• în situația blocării traseului canalului colector exterior incintei și deversării apei uzate pe
terenurile învecinate;
• în situația descărcărilor necontrolate de ape uzate în rețeaua pluvială și prin intermediul
acesteia în emisar.5
Stația de compostare este prevăzută cu următoarele elemente tehnice funcționale:
• Clădirea administrativa
• Clădire recepție si cantar
• Garaj si atelier mecanic
• Platforma de spălare
• Descompunere aeroba intensa
• Maturare
• Sitari si stocare compost;
• Hala stocare compost
• Drumuri
• Împrejmuirea si spatii verzi
• Iluminatul exterior
• Parcări si alei pietonale
Elemente de proiectare si operare
Parametri de proiectare
➢ Parametrii principali care au fost folosiți la proiectarea stației sunt:
- capacitatea medie anuala a stației de compostare:
- nivelul mediu de încărcare stație:
- capacitatea medie zilnica
- timpul de compostare intensa:
- timpul de maturare a compostului:
- număr personal de deservire:
- schimburi de lucru:

19.000 t/an
90%;
52,00 t/zi;
4 săptămâni;
12 săptămâni;
13 oameni;
1 schimb/zi.

Soluție constructiva
Întregul amplasament pentru compostare va fi prevăzut cu suprafața betonata, care va asigura
o panta de scurgere de 1,5 % si care va fi prevăzută cu rigole pentru a direcționa lichidul in
exces către decantorul de colectare a apelor uzate si a apelor tehnologice.

5

Sursa: memoriu de prezentare SMID Dolj
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➢ Descompunere aeroba intensa
Conceptul de compostare aeroba poate fi folosit pentru a composta o varietate larga de deșeuri
organice, inclusiv cele provenind din grădini sau deșeurile solide menajere sortate. Procedeul
consta intra-un sistem de aerare peste care este așezata fracția organica in grămezi. Înainte
de așezarea in grămezi, materialul este mărunțit iar umiditatea este reglata la 50-60%.
Grămezile vor avea o forma trapezoidala cu o înălțime de 3.0 m, la baza având o lățime de
6.50 m, vârful grămezii va avea o lățime de 2,0 m, iar lungimea va fi de 60.0 m, rezultând un
volum pentru fiecare grămadă de 765,00 m3. Sistemul de aerare este prevăzut cu un
compresor de aer racordat la o rețea de conducte perforate din PEID amplasate direct pe
suprafața betonata sub fiecare grămadă, pentru aerarea grămezilor. Conducta perforata va
avea lungimea egala cu lungimea unei grămezi. Conducta principala care pleacă din
compresor si alimentează conductele de sub grămezi va avea lungimea de 68 m. Acestea
asigura conversia biologica si totodată controlează temperatura in interiorul grămezii. Grămadă
aferenta compostării intensive va fi acoperita cu o membrana care asigura temperatura
necesara in interiorul grămezii. Membrana va fi acționata atât mecanic cat si electric fiind
dotata cu un motor electric pentru retragerea ei in momentul când grămadă este remaniata,
stropita sau la sfârșitul perioadei de 4 săptămâni. Platforma de compostare intensa este
înconjurata de un șanț pentru colectarea scurgerilor. Lichidul colectat poate fi folosit pentru
umectarea grămezii. Suprafața destinata descompunerii aerobe este de 2700.00 m2 pentru
capacitatea de 19.000,00 de tone pe an. Exista o suprafața de circa 4458.00 m2 conform
planului de situație in vederea extinderii pentru capacitatea de 34000.00 de tone pe an.
Aceasta faza de compostare intensiva durează 4 săptămâni.
➢ Maturare
Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul
unei mașini speciale ceea ce evita compactarea grămezii, îmbunătățește schimbul de aer,
aduce la suprafața grămezii materialul din interior si introduce in grămadă materialul de la
suprafața. In acest mod pot fi distruse prin compostare semințele de buruieni, agenții patogeni
si larvele de muște, ele ajungând in mijlocul grămezii unde temperatura este mai mare.
Întorcând si amestecând din nou cu ocazia remanierilor materialele supuse compostării
acestea se fragmentează in particule mai mici si le creste suprafața activa biologica de contact.
Excesul de remanieri poate conduce la reducerea porozității grămezii daca mărimea
particulelor devine prea mica. Grămezile de maturare au 3.00 m înălțime, o lățime de 6.50 m
la baza, la partea superioara lățimea fiind de un metru, iar lungimea unei grămezi de maturare
este de 60.00 m, rezultând astfel un volum de 765.00 m3 pentru fiecare grămadă de maturare.
Suprafața destinata maturării este de 8268.00 m2 pentru capacitatea de 19000.00 de tone pe
an. Exista o suprafața de circa 5478.00 m2 conform planului de situație in vederea extinderii
pentru capacitatea de 34.000,00 de tone pe an.
Platforma de maturare este prevăzută cu un acoperiș pentru scurgerea apelor pluviale.
Aceasta perioada de maturare durează 12 săptămâni, timp in care grămezile se vor întoarce
cu dispozitive speciale.
Toate apele pluviale provenite de la compostarea intensiva si maturare vor fi preluate de rigole
perimetrale si conduse in decantor.
In cadrul prezentului studiu au fost detaliate câteva dintre componentele investiției ce urmează
a deveni operaționala deoarece consideram ca pot exista efecte cumulative cu proiectul studiat
asupra factorilor de mediu: Aer6, Apa, Zgomot si vibrații in faza operaționala.
6

Inclusiv componenta de impact olfactiv
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Figura 63 Plan de amplasare a proiectului si a închiderii celulelor C2-C5

„ Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele
C1-C57”
Faza: Proiect tehnic si detalii de execuție
Durata de realizare lucrări de închidere:
- Celula 1: închisă
- Celule C2-C3: 12 luni
- Celule C4-C5: 12 luni
Soluția tehnica de închidere a depozitului de deșeuri este:
o strat suport de minimum 0,50 m grosime cu k >1x10-4 m/s realizat din materiale granulare;
o strat de drenaj pentru gazul de depozit realizat din geocompozit de drenaj gaz de depozit
k > 1x10-4 m/s;
o impermeabilizarea cu geocompozit bentonitic având masa totala pe unitatea de suprafața
6000 g/m2

7

Sursa: Memoriu de prezentare pus la dispoziție de beneficiar
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o strat de drenaj pentru apa pluviala realizat din geocompozit de drenaj apa infiltrata având
k > 1x10-3 m/s;
o strat de acoperire din pământ de minimum 1 m grosime, din care partea superioara de
0,15 m trebuie sa fie din pământ îmbunătățit (sol vegetal)

Figura 64 Sistemul de închidere al celulelor C1-C5

Pentru etanșarea depozitului care se închide definitiv este prevăzut a se folosi un
geocompozit bentonitic constând dintr-un strat de bentonita de sodiu aflat intre un geotextil
țesut si unul nețesut, fixate împreuna pentru a asigura ranforsarea interna. Ranforsarea
interna minimizează migrarea argilei, permițând astfel geocompozitului bentonitic sa-si
păstreze o permeabilitate redusa si o performanta maxima, într-o varietate larga de condiții
de teren.

Figura 65 Profil transversal celula 2- celula 7-1 – Proiectele au implicație fizica din punct de
vedere constructiv
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Proiectul poate avea efecte cumulative cu proiectul studiat in special in perioada de execuție
a lucrărilor, factorii de mediu susceptibili a avea efecte cumulate sunt: Aer, Sol, Zgomot si
vibrații.
Prognoza cumulativa a cantității de gaz de depozit pentru întreg amplasamentul.
Cantitățile de deșeuri depozitate de la înființarea depozitului sunt prezentate in tabelul
următor:
An

UM

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

t

Deșeuri
recepționate
49241.36
90586.73
102081.05
115950.84
104671.88
100330.93
132894.59
91800.16
90465.56
84832.36
86246.3
99622.84
97781.02
100700.98
138898.56
70827.7

Estimarea emisiilor totale difuze de la suprafața corpului depozitului pentru deșeurile
depozitate din anul 2005.

Gaz / Polutant
COVnm
1,1,1-Tricloretan (metil cloroform) - HAP
1,1,2,2-Tetracloroetan - HAP/VOC
1,1-Dicloroetan (diclorura de etiliden) HAP/VOC
1,1-Dicloroetan (clorura de viniliden) HAP/VOC
1,2-Dicloroetan (diclorura de etilen) HAP/VOC
1,2-Dicloropropan (diclorura de propilena) HAP/VOC
2-Propanol (alcool izopropilic) - VOC
Acetona
Acrilonitril - HAP/VOC

Rata emisiilor/ anul
2020
(t/an)
(m3/an)
2.594E+02

7.238E+04

4.819E-02

8.685E+00

1.390E-01

1.990E+01

1.788E-01

4.343E+01

1.459E-02

3.619E+00

3.054E-02

7.419E+00

1.531E-02

3.257E+00

2.262E+00

9.047E+02

3.060E-01

1.267E+02

2.516E-01

1.140E+02
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Benzen - Co-eliminare necunoscuta HAP/VOC
Benzen - Co-eliminare - HAP/VOC
Bromodiclorometan - VOC
Butan - VOC
Sulfura de carbon- HAP/VOC
Monoxid de carbon
Carbon tetraclorid - HAP/VOC
Sulfura de carbon - HAP/VOC
Clorobenzen - HAP/VOC
Clorodifluorometan
Cloroetan (clorura de etil) - HAP/VOC
Cloroform - HAP/VOC
Clorometan - VOC
Diclorobenzen - (HAP for para izomer/VOC)
Diclorodifluorometan
Diclorofluorometan - VOC
Diclorometan (clorura de metilen) - HAP
Sulfura de dimetil (sulfura de metil) - VOC
Etan
Etanol - VOC
Etil mercaptan (etanetiol) - VOC
Etilbenzen - HAP/VOC
Etilen dibromid - HAP/VOC
Fluorotriclorometan - VOC
Hexan - HAP/VOC
Hidrogen sulfurat
Mercur (total) - HAP
Metil etil cetona - HAP/VOC
Metil izobutil cetona - HAP/VOC
Metil mercaptan - VOC
Pentan - VOC
Percloretilenă (tetracloretilenă)- HAP
Propan - VOC
t-1,2-Dicloroetenă - VOC
Toluen - Co-eliminare necunoscuta- HAP/VOC
Toluen - Co-eliminare -HAP/VOC
Tricloretilenă (tricloroetină)- HAP/VOC
Clorură de vinil - HAP/VOC
Xilen - HAP/VOC

1.117E-01

3.438E+01

6.467E-01

1.990E+02

3.822E-01

5.609E+01

2.187E-01

9.047E+01

3.323E-02

1.049E+01

2.951E+00

2.533E+03

4.631E-04

7.238E-02

2.215E-02

8.866E+00

2.118E-02

4.524E+00

8.460E-02

2.352E+01

6.313E-02

2.352E+01

2.696E-03

5.428E-01

4.560E-02

2.171E+01

2.323E-02

3.800E+00

1.456E+00

2.895E+02

2.014E-01

4.705E+01

8.950E-01

2.533E+02

3.647E-01

1.411E+02

2.014E+01

1.610E+04

9.364E-01

4.886E+02

1.075E-01

4.162E+01

3.675E-01

8.324E+01

1.414E-04

1.809E-02

7.858E-02

1.375E+01

4.281E-01

1.194E+02

9.234E-01

6.514E+02

4.378E-05

5.247E-03

3.853E-01

1.285E+02

1.432E-01

3.438E+01

9.052E-02

4.524E+01

1.792E-01

5.971E+01

4.618E-01

6.695E+01

3.650E-01

1.990E+02

2.043E-01

5.067E+01

2.704E+00

7.057E+02

1.179E+01

3.076E+03

2.769E-01

5.067E+01

3.434E-01

1.321E+02

9.588E-01

2.171E+02

Tabel 50 Cantitățile estimate pentru anul 2020 privind componentele constituent ale gazului
de depozit

WASTE ACCEPTANCE RATES
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Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Waste Accepted
(Mg/year)
(short tons/year)
49,241
54,165
90,587
99,645
102,081
112,289
115,951
127,546
104,672
115,139
100,331
110,364
132,895
146,184
91,800
100,980
90,466
99,512
84,832
93,316
86,246
94,871
99,623
109,585
97,781
107,559
100,701
110,771
138,899
152,788

Waste-In-Place
(Mg)
(short tons)
0
0
49,241
54,165
139,828
153,811
241,909
266,100
357,860
393,646
462,532
508,785
562,863
619,149
695,757
765,333
787,558
866,313
878,023
965,825
962,855
1,059,141
1,049,102
1,154,012
1,148,725
1,263,597
1,246,506
1,371,156
1,347,207
1,481,927

Tabel 51 Cantitățile de deșeuri depozitate

Producția de gaz de depozit pentru celulele C1-C6
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Total landfill gas
(Mg/year)
0
1.022E+03
2.853E+03
4.833E+03
7.004E+03
8.836E+03
1.049E+04
1.274E+04
1.402E+04
1.521E+04
1.623E+04
1.723E+04
1.846E+04
1.959E+04
2.072E+04
2.260E+04
2.150E+04
2.045E+04
1.945E+04
1.850E+04
1.760E+04
1.674E+04
1.592E+04
1.515E+04
1.441E+04
1.371E+04

3

(m /year)
0
8.186E+05
2.285E+06
3.870E+06
5.609E+06
7.075E+06
8.398E+06
1.020E+07
1.123E+07
1.218E+07
1.300E+07
1.380E+07
1.478E+07
1.569E+07
1.660E+07
1.809E+07
1.721E+07
1.637E+07
1.557E+07
1.481E+07
1.409E+07
1.340E+07
1.275E+07
1.213E+07
1.154E+07
1.098E+07

Methane
(Mg/year)
0
2.731E+02
7.621E+02
1.291E+03
1.871E+03
2.360E+03
2.801E+03
3.402E+03
3.745E+03
4.064E+03
4.336E+03
4.603E+03
4.931E+03
5.232E+03
5.536E+03
6.036E+03
5.742E+03
5.462E+03
5.195E+03
4.942E+03
4.701E+03
4.472E+03
4.253E+03
4.046E+03
3.849E+03
3.661E+03

(m3/year)
0
4.093E+05
1.142E+06
1.935E+06
2.804E+06
3.538E+06
4.199E+06
5.099E+06
5.613E+06
6.091E+06
6.499E+06
6.899E+06
7.391E+06
7.843E+06
8.298E+06
9.047E+06
8.606E+06
8.186E+06
7.787E+06
7.407E+06
7.046E+06
6.702E+06
6.376E+06
6.065E+06
5.769E+06
5.488E+06

Tabel 52 Producția totala de gaz de depozit
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Grafic 2 Producția de gaz de depozit

În tabelul următor sunt prezentate emisiile difuze de gaze odorante si toxice, constituent în
gazele de depozit ce reprezintă un procent de 35% din emisiile totale (randamentul de captare
a puțurilor de gaz de depozit fiind de 65% in situația neinstalării acoperirii finale a corpului
depozitului) Aceasta este situația celulelor C1-C5, celula 6 – operaționala are instalata
acoperire temporara pe taluzurile exterioare ale acesteia.

C5
C4
C3
C2

Celulele C2-C6 Cu sistem de acoperire temporara instalat
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C6
C1

Modul de operare al Celulei 6

(Mg/year)

(m3/year)

Total landfill gas

79.09

63,331.67

Methane

21.13

31,665.83

Carbon dioxide

57.96

31,665.83

NMOC

0.91 253.33

Productie totala cumulativa de gaz de depozit
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2000

2010

2020

2030
Celula 7

2040
Celula 8

2050

2060
Celula 9

2070

2080

2090

2100

C1-C6

Grafic 3 Producția cumulativa de gaz de depozit pentru tot amplasamentul
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Matricea impactului cumulativ
Apa

Aer

Zgomot

Sol

Biodiversitate

Peisaj

Mediul
social si
economic

Activități ce pot genera impacturi cumulative cu Proiectul
„ Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C2-C5
Perioada de construcție

-2
-2
2

Lucrări de terasamente
Transport de materiale si materii prime
Lucrări de impermeabilizare

-3
-3
4

-2
-3
0

-2
-4
2

-2
-2
0

-2
-3
3

0
-2
2

0
0

2
0

2
0

4
2

0
2

Perioada de exploatare

2
0

Celule de depozitare închise
Colectarea si tratarea gazului de depozit

3
4

Stația de sortare & Compostare Craiova-Mofleni
Perioada de construcție
Lucrări de construcții finalizate
Perioada de exploatare

-2

Sortarea deșeurilor
Compostarea deșeurilor

-2
-3

-3
-2

-2

2
2

Tabel 53 Matricea impactului cumulativ

Legenda

Impact cumulativ negativ redus

4
3
2

fără impact cumulativ

0

impact cumulativ pozitiv redus

2

Impact cumulativ pozitiv moderat

3

Impact cumulativ pozitiv semnificativ

4

Impact cumulativ negativ semnificativ
Impact cumulativ negativ moderat

Factorul de mediu
Descrierea impactului cumulativ
„ Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele
C1-C5”
Apa
Am considerat ca in perioada de execuție a
lucrărilor de închidere este posibil impact
negativ redus, pe perioada scurta, impact
direct, reversibil de complexitate redusa
aplicabil doar in zona limitrofa lucrărilor
executate (deoarece baza depozitului de
deșeuri este impermeabilizata)
Aer
Am considerat ca in perioada de execuție a
lucrărilor de închidere este posibil impact
negativ moderat, pe perioada scurta, impact
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direct, reversibil de complexitate redusa
aplicabil doar in zona lucrărilor executate
prin degajarea de emisii ale utilajelor si
emisii de praf.
Sol

Realizarea stratului de recultivare aferent
închiderii celulelor poate fi considerat impact
semnificativ in special datorita volumului
mare de pământ necesar a fi transportat si
așternut (fără compactare) pe suprafața
impermeabilizata.
Metoda de reducere a impactului
cumulativ consta in recomandarea
executării succesive a lucrărilor de
construire a celulelor de depozitare
(celula 7) si realizarea închiderii celulelor
cu activitate sistata
Zgomot si vibrații
Factorul de mediu poate fi afectat cumulativ
in perioada de execuție a lucrărilor de
închidere.
In perioada de operare nu exista impact
cumulativ
Stația de sortare & Compostare Craiova-Mofleni
Apa
Am considerat un potențial impact cumulativ
negativ redus asupra factorului de mediu pe
baza faptului ca nu am identificat o instalație
de tratare a apei uzate generate in procesul
de sortare/compostare a deșeurilor.
Aer
Am considerat un potențial impact cumulativ
negativ moderat asupra factorului de mediu
deoarece activitatea de sortare (la modul
general) generează impact asupra aerului
prin instalațiile specifice (sisteme de
climatizare a cabinelor de sortare, instalații
de ventilație forțata a prafului din buncărele
de recepție, echipamente utilizate)
Compostarea deșeurilor prin metoda
descrisa poate genera GES procesul de
descompunere fiind similar cu cel din celula
de depozitare.
De asemenea similar depozitarii deșeurilor
procesul de compostare poate genera
disconfort olfactiv neplăcut pentru receptori
umani.
Sol
Am considerat un potențial impact cumulativ
negativ redus asupra factorului de mediu pe
baza faptului ca nu am identificat o instalație
de tratare a apei uzate generate in procesul
de sortare/compostare a deșeurilor.
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Zgomot si vibrații

Am considerat un potențial impact cumulativ
negativ moderat asupra factorului de mediu
deoarece activitatea de sortare (la modul
general) generează zgomot datorită
instalațiilor (benzi transportoare, prese de
balotat, utilaje de încărcare)

Proiectele identificate trebuie menționat ca sunt toate componente sinergice ale unui sistem
de management integrat al deșeurilor si au împreuna efecte pozitive asupra mediului pe
termen mediu si lung astfel:
- închiderea celulelor care au sistat depozitarea este benefică factorului de mediu aer (in
special) prin mărirea capacitații de captare si tratare a gazului de depozit, încadrarea in
peisajul natural al corpului depozitului si reducerea treptata a cantității de levigat generat
in celule prin percolarea acestora de apele pluviale.
- Sortarea deșeurilor are efecte pozitive asupra factorilor de mediu pe termen lung iar in
relație cu proiectul analizat duce la diminuarea cantităților de deșeuri depozitate si o
durata de viată mai mare a celulelor ce se vor construi – reducând astfel impactul negativ
din perioada de construire a celulelor de depozitare.
- Compostarea deșeurilor biodegradabile are un efect similar pozitiv prin reducerea
cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate – deșeuri care sunt principalele
generatoare de GES din corpul celulelor de depozitare a deșeurilor. Aici practic având loc
o tranziție a emisiilor de gaze cu efect de sera din zona de depozitare in zona de
compostare, avantajul major fiind acela de a reutiliza deșeurile biodegradabile
compostate sub forma de compost sau RDF.

f) impactul proiectului asupra climei
Natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră
Poluanții aerului pentru perioada de construcție sunt descriși in detaliu in capitolul 5.6.
CO2 echivalent

[tone]

Construirea celulei 7

4.35

Construirea celulei 8

6.00

Construirea celulei 9

9.80

Construirea celulei 10

1.99

Construirea drumului perimetral 3.56
Tabel 54 Emisii CO2 echivalent pe perioada construirii celulelor de depozitare
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In perioada de exploatare depozitarea deșeurilor produce in special emisii de gaze cu efect de
sera.
Corpul depozitului reprezintă o sursa de emisii difuze de gaz de depozit (biogaz), necaptat de
puțuri -Poluanți reprezentativi: CH4, CO2, H2S, COVnm.
Echipamentele necesare operării celulei de depozitare active a depozitului ecologic generează
2.8 t CO2 echivalent anual.

Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice
Petru proiect nu pot fi identificate vulnerabilități la schimbările climatice in special datorita
materialelor utilizate in construcția celulelor de depozitare a deșeurilor. Materialele geosintetice
de impermeabilizare sunt rezistente la razele UV si aspectul esențial este ca acestea nu sunt
supuse acțiunii directe ele fiind acoperite cu stratul de drenaj al levigatului.
Cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor
climatice
Nu este cazul.

g) tehnologiile și substanțele folosite.
In faza de execuție a celulelor de depozitare:
Descrierea completa a lucrărilor si tehnologiilor a fost făcută in capitolul 2
Lucrări de baza
Operațiunile generale de realizare a celulelor de depozitare constau in:
- defrișarea terenului
- decopertarea solului vegetal
- profilarea bazei depozitului
- realizarea digurilor perimetrale celulelor
- realizarea sistemului de impermeabilizare a celulelor
- instalarea sistemului de drenaj a levigatului
- realizarea rețelelor de colectare si evacuare a levigatului
- construirea drumurilor temporare si a drumului perimetral
Lucrările se realizează etapizat pentru fiecare celula si Subcelula in parte.
In faza de exploatare a celulelor de depozitare
Prezentam in continuare grafic tehnologia propusa de exploatarea a celulelor de depozitare.
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C6
C1

Modul de operare al Celulei 6 – Situația actuala

Figura 66 Tehnologia de exploatarea a depozitului
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Umplerea sub celulei 7-1 – deșeul depozitat in celulele 7-1 continua ansamblul existent de
deșeuri depozitate format din celulele C1-C5

Realizarea unirii intre celula 6 (culoare galben) si Subcelula 7-1
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Realizarea unirii intre celula 6 (culoare galben) si Subcelula 7-1

Umplerea sub celulei 7-2 – deșeul depozitat in celulele 7-1 continua ansamblul existent de
deșeuri depozitate format din celulele C1-C5
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Secțiune prin Subcelula 7-1
Substanțele folosite in exploatare celulelor de depozitare sunt prezentate in capitolul 2.c si se
refera in principal la:
- combustibili si carburanți pentru asigurarea operațiunilor de depozitare si
compactare a deșeurilor in celule
- tratarea levigatului generat in corpul depozitelor in stația de tratarea prin osmoza
inversa
Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificați la art. 7 alin.
(2)
Evaluarea a fost efectuata matricial
Legenda
Impact negativ
semnificativ
Impact negativ moderat
Impact negativ redus
fără impact
impact pozitiv redus
Impact pozitiv moderat
Impact pozitiv
semnificativ

Cod culoare

Punctaj

-4
-3
-2
0
2
3

-4
-3
-2
0
2
3

4

4
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Impact potențial asupra factorilor de mediu
Matricea impactului potențial clasificata după criteriile
de evaluare

Populația si
sănătatea
umana

Amploarea impactului
Efecte directe
Efecte

-

-

Efecte indirecte

0

Efecte Secundare

2

2

-2

-2

Reversibilitatea

probabilitatea

-3

-2

-2

-2

-3

-

-2

-

-2

-2
-2

-3

-2

-

-

-2
-

-2
-

Probabilitate crescuta

-

-

-2

-

-2

2

2

-3

-2

-2

-

transfrontaliere

-

-

-2

-

-

-

-2

-2

-2

-2

-2

-

-2

-

-3

-

cumulative

-

-2

ireversibile

Probabilitate scăzută

-2

-2

0

Peisajul

-2

-2

reversibile

Clima

-2

0

Permanente

Aer

-2

-2

2
-2

Apa

-3

0

Termen mediu

temporare

Solul

-

termen lung
Permanenta

Terenurile

-2

termen scurt
termen

Biodiversitatea

Bunurile
materiale si
patrimoniul
cultual

3
-2

-

-3

-2

-

-

-

2
-

2
-

-2

2

0

Tabel 55 Matricea impactului potențial asupra factorilor de mediu clasificata după criteriile de evaluare

204

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

7. DESCRIERE A METODELOR DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA
ŞI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Scopul principal al Raportului la Studiul de impact asupra mediului este de a lua in considerare
elementele de impact negativ, de a analiza si propune masuri si soluții de eliminare sau
reducere a lui, daca este cazul , de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel încât
lucrările sa se încadreze cat mai bine in cadrul actual, sa reducă situațiile de conflict si sa
asigure o dezvoltare durabila a zonei evaluate.
Având in vedere amplasamentul studiat nu se pune problema unui potențial impact
transfrontalier al proiectului.
Identificarea problemelor de impact asupra mediului înconjurător s-a bazat pe informațiile
obținute de la beneficiar si pe analiza condițiilor existente ale mediului înconjurător, care au
fost observate in vizitele de inspectare a amplasamentului si din documentele disponibile la
nivel local/județean/național.
Pentru fiecare factor de mediu au fost identificate si descrise mai jos masurile de prevenire,
atenuare a impacturilor negative. De asemenea, au fost evidențiate efectele pozitive ale
realizării proiectului in funcție de factorii de mediu.
Evaluarea impactului potențial se bazează pe condițiile si caracteristicile generale propuse
pentru realizarea proiectului. Fiecare impact este cuantificat, in funcție de magnitudine, astfel:
Zero, Nesemnificativ, Moderat, Semnificativ pentru care se vor utiliza următoarele definiții:

Denumire

Descriere

Zero

nu exista nici o forma de impact dedusa;

Neglijabil

Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemăsurabil
sau are efecte pentru o perioadă de timp foarte scurtă;

Minor

Impactul este sigur, dar se anticipează niveluri care se vor menține în
limitele condițiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populația umană;

Moderat

impactul este estimat la un nivel nedorit (negativ) sau dorit (pozitiv)
pentru a determina modificările condițiilor curente de mediu sau de
a avea efecte asupra oamenilor;

Semnificativ

impactul este estimat a avea efecte semnificative, pentru o zona
larga de manifestare sau pentru o perioada lunga de acțiuni asupra
mediului sau asupra populației.

Scara de manifestare a impacturilor este de asemenea identificată, acolo unde a fost posibil:
Local - Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverană;
Municipal - Efectul se va manifesta pe o bună parte a localității sau în alte zone echivalente;
Regional - Efectul se va manifesta la nivelul județului sau al unei arii echivalente;
Național - Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare întindere, afectând o bună parte
a României sau va afecta părți ale țărilor vecine.
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Matricea de apreciere a sensibilității componentelor aflate in zona de studiu
Scara de apreciere a sensibilității
Neglijabil

Minor

Moderat

Exemple
Zone cu destinație exclusiv industriala
Zone izolate din punct de vedere a prezentei
populației
Zone rezidențiale din aglomerări urbane sau
limitrof acestora
Așezări rurale de mici dimensiuni
Ecosisteme semi-naturale care nu fac
obiectul conservării
În interiorul ariei naturale protejate sau
imediata sa vecinătate
Zone critice pentru speciile de plante și
animale de interes comunitar sau național,
aflate în afara ariilor naturale protejate
Corpuri naturale de apă de suprafață
Zone de protecție sanitară ale alimentărilor
cu apă

Zone de protecție integrala din arii naturale
protejate, Habitate prioritare, Păduri virgine
Zone sălbatice, Habitate ale unor specii
periclitate si critic periclitate, Rezervații
științifice, Peisaje intacte
Matricea de apreciere a semnificației impactului este prezentata in tabelul următor
Semnificativ

Sensibilitatea
zonei

Semnificația
impactului

Mare
Semnificativ
-4
Moderat
-3
Minor
-2
Neglijabil
-2
Zero

Magnitudinea modificării
Negativa
Pozitiva
Moderata Mica Nicio modificare
Mica Moderata Mare
-3
-2
2
3
4
-3
-2
2
2
3
-2
-2
2
2
2
-2
-2
2
2
2

Evaluarea a fost efectuata matricial
Legenda
Impact negativ
semnificativ
Impact negativ moderat
Impact negativ redus
fără impact
impact pozitiv redus
Impact pozitiv moderat
Impact pozitiv
semnificativ

Cod culoare

Punctaj

-4
-3
-2
0
2
3

-4
-3
-2
0
2
3

4

4
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Impact potențial asupra factorilor de mediu
Matricea impactului potențial clasificata după criteriile
de evaluare

Populația si
sănătatea
umana

Amploarea impactului
Efecte directe
Efecte

-

-

Efecte indirecte

0

Efecte Secundare

2

2

-2

-2

Reversibilitatea

probabilitatea

-3

-2

-2

-2

-3

-

-2

-

-2

-2
-2

-3

-2

-

-

-2
-

-2
-

Probabilitate crescuta

-

-

-2

-

-2

2

2

-3

-2

-2

-

transfrontaliere

-

-

-2

-

-

-

-2

-2

-2

-2

-2

-

-2

-

-3

-

cumulative

-

-2

ireversibile

Probabilitate scăzută

-2

-2

0

Peisajul

-2

-2

reversibile

Clima

-2

0

Permanente

Aer

-2

-2

2
-2

Apa

-3

0

Termen mediu

temporare

Solul

-

termen lung
Permanenta

Terenurile

-2

termen scurt
termen

Biodiversitatea

Bunurile
materiale si
patrimoniul
cultual

3
-2

-

-3

-2

-

-

-

2
-

2
-

-2

2

0

Tabel 56 Matricea impactului potențial asupra factorilor de mediu clasificata după criteriile de evaluare
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Metoda de evaluare a impactului asupra mediului consta in parcurgerea unor etape de
aprecieri sintetice, ce au la baza indicatori de calitate care pot reflecta starea factorilor de
mediu analizați, reprezentarea acestora printr-o metoda grafica si calcularea indicelui de
poluare globala.
Fiecare factor de mediu analizat se va caracteriza prin indicatorul de calitate
reprezentativ pentru a se aprecia gradul de poluare.
Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se încadrează în raport cu
limitele admise standarde naționale sau Normative de reglementare, care sa estimeze efectele
activității respective asupra mediului. In acest sens, se raportează calitatea factorului de mediu
la limitele admise de normative obținându-se indicele de poluare – Ip.
Ținând cont de limitele maxime admise de normative, se calculează indicii de poluare
(Ip) cu formula:
Ip =

Cmax
Cadmis

unde:

Cmax = concentrația maxima a poluantului determinata – măsurata sau calculata;
Cadmis = concentrația maxima admisa conform Normativului de calitate în vigoare.
Daca:
Ip = 0 ÷ 1,0 - mediul este afectat în limita admisa iar efectele sunt pozitive sau negative
fără a fi nocive ;
Ip  1,0 - mediul este afectat peste limitele admise efectele negative se evaluează în
funcție de gradul de depășire.
Pentru evaluarea cantitativa a impactului, calitatea factorilor de mediu exprimata prin
indicele de poluare Ip, se încadrează într-o scara de bonitate prin acordarea de note care sa
exprime aprecierea stării factorului de mediu la un moment dat, respectiv depărtarea fata de
starea ideala a mediului înconjurător, conform tabelului următor
Indicele de impact
Nota de
Valoarea Ip
bonitate
10
0
9
[0,0 – 0,2 ]
8
[0,2 – 0,7 ]
7
6

[ 0,7 – 1,1 ]
[ 1,1 – 2,0 ]

5

[ 2,0 – 4,0 ]

4

[ 4,0 – 8,0 ]

3

[ 8,0 – 12,0 ]

2

[ 12,0 – 20,0 ]

1

> 20,0

Efectele asupra omului si mediului înconjurător
Mediul neafectat de activitatea umana; mediu natural
Mediul afectat de activitatea umana. fără efecte cuantificabile
Mediul este afectat in limite admise-nivel 1. cu efecte estimate
potențiale
Mediul este afectat in limite admise-nivel 2. cu efecte reduse
Mediul este afectat in limite admise-nivel1. Efectele sunt
moderate
Mediul este afectat peste limite admise-nivel 1. Efectele sunt
semnificative
Mediul este afectat peste limite admise-nivel 2. Efectele nocive
sunt accentuate.
Mediul degradat nivel 1. Efectele sunt letale la durate medii de
expunere.
Mediul degradat nivel 2. Efectele sunt letale la durate scurte de
expunere.
Mediul este impropriu formelor de viată.

208

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Impact potențial asupra factorilor de mediu
Valoare Ip

Populația
si
sănătatea
umana

Biodiversitatea

Terenurile

Solul

Apa

Aer

Clima

Bunurile
materiale si
patrimoniul
cultual

Peisajul

Perioada de construcție

0.5

1

1.1

1.2

1.2

1.9

0.2

0

0.1

Perioada de exploatare

0.7

0.2

1.1

1

1

1.7

0.1

0

0.2

Perioada post-închidere

0.2

0.1

1.1

0.2

0.2

1

0.1

0

0.1

Pentru simularea efectului sinergic se construiește o diagramă.
Starea ideală este reprezentată grafic printr-o formă geometrică regulată (forma
geometrică este în funcție de factorii de mediu luați în discuție: apă, aer, sol, biodiversitate,
factor uman), cu razele egale între ele, și având valoarea de 10 unități de bonitate.
Prin reprezentarea pe aceasta a valorilor de bonitate, se obține o figură geometrică a
stării reale.
Indicele stării de poluare globală, IPG, constă în raportul între suprafața ideală, Si, și
suprafața reprezentând starea reală, Sr.
IPG = Si/Sr
S-a stabilit o scară de evaluare pentru valorile IPG din care rezultă impactul asupra
mediului, respectiv efectul activității antropice asupra factorilor de mediu, prezentată în tabelul
următor.
Când există modificări ale calității factorilor de mediu, indicele de poluare globală va
căpăta, progresiv valori supraunitare, pe măsura existenței riscului afectării factorilor de mediu.
Au fost acordare următoarele calificative pe baza concluziilor prezentului studiu
Factor de mediu
Aer

Calificativ

6

Apa

7

Sol
7

Justificare
deoarece din activitatea care se
desfășoară în urma lucrărilor de
construcții proiectate, se emit
punctiform debite masice ale
poluanților: NOx, SOx, pulberi,
CO etc.
In timpul operării, depozitarea
deșeurilor produce emisii GES
deoarece factorul de mediu apa
nu
este
afectat
în
mod
semnificativ
de
prezența
șantierului și a lucrărilor de
construcții desfășurate.
De asemenea in timpul operării
masurile de impermeabilizare a
bazei celulelor pot produce
poluări
numai
in
situații
accidentale
deoarece factorul de mediu sol nu
este afectat în mod semnificativ
de prezența șantierului și a
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lucrărilor
de
construcții
desfășurate.
De asemenea in timpul operării
masurile de impermeabilizare a
bazei celulelor pot produce
poluări
numai
in
situații
accidentale
Deoarece in timpul operării exista
un potențial impact negativ
asupra peisajului – aspect cu
caracter local
deoarece s-a constatat o afectare
a factorului de mediu, în principal
datorită zgomotului și traficului de
șantier, datorită lucrărilor de
construcții din șantier
in timpul operării poate exista
disconfort olfactiv generat de
descompunerea
deșeurilor
biodegradabile – efect cu caracter
sezonier resimțit local
deoarece afectarea factorului de
mediu va fi redusă în principal prin
lucrări
de
decopertare
și
terasamente, respectiv trafic de
șantier.
In timpul operării factorul de
mediu nu are o influenta directa
cu activitățile de pe amplasament.

Peisaj
9
Mediul social si economic

8

Biodiversitate

9

Indicele global de poluare

Populatia si
sanatatea umana
10
Peisajul
Biodiversitatea
8
6
4
Bunurile materiale si
2
Terenurile
patrimoniul cultual
0
Clima

Solul
Aer

Apa

Grafic 4 Calculul indicelui global de poluare

IPG= 1.25
210

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 cu Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova Str. Banu Stepan 106, jud. Dolj

Indicele de poluare globală rezultat (IPG = 1,25) este caracteristic mediului supus activității
umane în limite admisibile pentru lucrările proiectate.
7.1. Impactul cumulativ

Principalul obiectiv al evaluării impacturilor cumulative, ca parte din EIM, este de a oferi o
analiză și evaluare a potențialelor impacturi cumulative ale implementării propunerii de
investiție și ale utilizării altor echipamente (existente și viitoare) pe amplasamentul investiției și
în afara limitelor acestuia ce ar putea rezulta din însumarea impacturilor implementării.
Principalele etape ale evaluării impacturilor
cumulative
Etapa 1: Determinarea scopului evaluării
impacturilor cumulative

Etapa 2: Analiza impacturilor cumulative și
determinarea importanței acestora

Evaluarea impacturilor cumulative pentru
diferitele etape
Identificarea componentelor și factorilor de mediu
ce pot fi afectate de posibilele impacturi
cumulative;
Identificarea proiectelor existente, aprobate sau
în curs de aprobare și/sau dezvoltare;
Identificarea potențialelor impacturi ale
obiectelor identificate.
Evaluarea impacturilor cumulative asupra
componentelor/factorilor individuali(le) de mediu
a tuturor proiectelor identificate existente,
aprobate sau în curs de aprobare și/sau
dezvoltare;

Etapa 1: Determinarea scopului evaluării impacturilor cumulative
Următoarele abordări sunt implementate în timpul acestei etape:
• identificarea componentelor și factorilor de mediu ce ar putea fi afectate(ti) de
posibilele impacturi cumulative ale Propunerii de Investiție;
• identificarea proiectelor existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau
dezvoltare, inclusiv identificarea tuturor proiectelor care au asocieri spațiale,
funcționale, tehnice, logistice și alte asocieri similare cu Propunerea de Investiție
• identificarea impacturilor potențiale ale obiectelor identificate privind fiecare
componentă/factor de mediu. Această evaluare se va baza pe analiza:
o locația și caracteristicile proiectelor existente, aprobate sau în curs de
aprobare și/sau dezvoltare
o infrastructura principală și de susținere (drumuri, etc.);
o durata de funcționare și starea amplasamentelor – cercetare, construcție,
punere în funcțiune, planuri recente pentru modernizare sau extindere,
scoatere din funcțiune, etc.;
o autorizații pentru regimurile de funcționare.
o Sursele de informații pentru identificarea potențialelor impacturi asupra
amplasamentelor sunt următoarele:
o planuri de dezvoltare spațială, planuri de dezvoltare locală și regională;
o discuții scrise purtate cu entitățile legale ale amplasamentelor,
reprezentanții organelor de reglementare, autoritățile locale, etc.;
o evaluări de către experți, rapoarte, rezultate și alte informații.
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Etapa 2: Analiza impacturilor cumulative și determinarea importanței acestora
În timpul acestei etape s-a efectuat evaluarea potențialelor impacturi cumulative ale proiectelor
existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau dezvoltare asupra componentelor/factorilor
de mediu și această analiză include:
• impacturi cumulative – efectul total al diferitelor impacturi asupra
fiecărei/fiecărui
componente/factor de mediu;
• suprapunerea impacturilor:
o acumularea impacturilor similare ce duce la un nou impact semnificativ,
o acumularea impacturilor diferite, ce poate duce la un nou impact
semnificativ,
• efectele în timp – evaluarea posibilelor impacturi ce ar putea apărea în diferite
etape în timpul implementării amplasamentului (construire, utilizare) și care pot
duce la un nou impact semnificativ.
• Evaluarea impacturilor cumulative și importanta acestora va fi efectuată luând în
considerare nivelul impactului asupra componentelor/factorilor de mediu.
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Mediul
social si
economic

Matricea impactului cumulativ
Apa

Aer

Zgomot

Sol

Biodiversitate

Peisaj

Activități ce pot genera impacturi cumulative cu
Proiectul
„ Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C2-C5
Perioada de construcție
Lucrări de terasamente
Transport de materiale si materii prime
Lucrări de impermeabilizare

-2
-2
2

-3
-3
4

-2
-3
0

-2
-4
2

-2
-2
0

-2
-3
3

0
-2
2

0
0

2
0

2
0

4
2

0
2

Perioada de exploatare
Celule de depozitare închise
Colectarea si tratarea gazului de depozit

2
0

3
4

Stația de sortare & Compostare Craiova-Mofleni
Perioada de construcție
Lucrări de construcții finalizate
Perioada de exploatare

-2

Sortarea deșeurilor
Compostarea deșeurilor

-2
-3

-3
-2

-2

2
2

Legenda
Impact cumulativ negativ semnificativ
Impact cumulativ negativ moderat
Impact cumulativ negativ redus
fără impact cumulativ
impact cumulativ pozitiv redus
Impact cumulativ pozitiv moderat
Impact cumulativ pozitiv semnificativ

4
3
2
0
2
3
4
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8. DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA,
REDUCEREA ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

În cadrul acestui capitol sunt prezentate măsurile propuse în vederea evitării, prevenirii și
reducerii impactului potențial negativ al proiectului asupra factorilor de mediu atât în perioada
de realizare a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare a Celulelor de depozitare 7,8,9 si 10
ale depozitului ecologic de deșeuri Mofleni. Masurile stabilite prin autorizația integrata de
mediu se mențin pentru componentele suport ale activității respectiv managementul apelor
(colectarea, tratarea, stocarea, evacuarea apelor pluviale si a apelor uzate inclusiv levigat),
colectarea si tratarea gazului de depozit, activitățile administrative (personal, instalații de
cântărire si inspecție, alimentare cu carburanți, spălare roti autovehicule, etc.)
Se precizează faptul că în perioada de funcționare a proiectului procesele tehnologice de
depozitare a deșeurilor la modul general- generează emisii de gaze cu efect de sera si levigat
generat din percolarea deșeurilor de apele pluviale precum si din umiditatea deșeurilor.
Eventualele surse de impact semnificativ asupra mediului fiind legate de o eventuală
degradare a lucrărilor și/sau de mentenanța realizată în vederea asigurării stării de funcționare
optime a acestora.
Factor de mediu
Apa, Sol, Subsol,
Sănătatea populației,
Biodiversitate

Masuri constructive adoptate in proiect
•

Bariera geologica este realizata din pământ argilos cu
grosimea g = 50 cm, așternuta in doua straturi a cate 25 cm
fiecare, bine compactate, cu permeabilitatea mai mica de K
= 1 x 10 -9 cm/s
• geocompozit bentonitic cu m = 5.000 g/m2;
• geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu
grosimea de 2 mm;
• geotextil nețesut cu m = 1.000 g/m2.
• strat de materiale granulare (pietriș spălat de rău cu
granulometrie 16 – 32 mm), cu grosimea de 0,5 m cu
permeabilitatea hidraulică k > 1x10-3 m/s și conținut de
carbonat de calciu de maximum 10 %;
Drenajul levigatului
Sistemul de colectare și transferare a levigatului este constituit din
următoarele elemente:
• strat de materiale granulare (pietriș spălat de râu cu
granulometrie 16 – 32 mm), cu grosimea de 0,5 m cu
permeabilitatea hidraulică k > 1x10-3 m/s și conținut de
carbonat de calciu de maximum 10 %;
• sistem de drenuri absorbante și colectoare, confecționate din
tuburi perforate pe 2/3 din circumferință, riflate, de polietilenă
de înaltă densitate (PIHD) cu diametrul de 250 mm,
amplasate pe baza celulelor, având pante continue de 1%
până la drenul colector;
• drenul colector cu diametrul mai mare decât drenurile
absorbante (D315) pentru a putea prelua debitul de levigat
rezultat, confecționat tot din PEHD este amplasat in exteriorul
celulelor la baza digurilor de compartimentare.
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•
•
•
•
•

Cămine de racord din PEID dotate cu vane intre drenuri si
colector
Stație de pompare a levigatului către SEL
Drum perimetral depozitului de deșeuri cu lungime de L=
1526 m
Drum tehnologic de acces la celulele cu lungime de L= 630
m
Sant de colectare a apelor pluviale de pe drum

Masuri constructive existente pe amplasament
Apa, Aer, Sol

Instalație de ardere a gazului de depozit
Caracteristicile faclei sunt următoarele:
Înălțime arzător – 7,5 m;
Capacitate maximă – 300 m3/h;
Temperatură de ardere – 1000 - 1200 °C.
Stație de epurare a levigatului
Stație de epurare existenta pe amplasament constând in containere
metalice tip in care sunt montate instalații de epurare PALL, bazate
pe principiul osmozei inverse in patru trepte si are capacitatea de
5mc/ora.
Bazinele de stocare a levigatului - în cadrul depozitului sunt
prevăzute 6 bazine de stocare a levigatului dintre care 3 au
capacitatea de 80 m3 fiecare, 2 cu capacitatea de 210 m3 fiecare,
iar unul (bazinul de omogenizare) are capacitatea de 300 m3. La
acestea se mai adaugă un cămin colector cu volumul de 25 m3.
Prin intermediul unor conducte din PEID, levigatul este transportat
în bazinul de omogenizare din beton cu volumul de 300 m 3, iar
apoi după această prealabilă decantare acesta este dirijat în stația
de epurare tip PALL
Rampa de spălare roți este amenajată pe drumul de acces, în
vecinătatea celulei 1, pe sensul de ieșire către cântar. Alimentarea
cu apă tehnologică a rampei de spălare roți se face din surse proprii,
respectiv din bazinul de permită. Apele rezultate în urma spălării
roților sunt dirijate într-un separator de hidrocarburi, apoi într-un
bazin de colectare, de unde sunt pompate în bazinul de
stocare/omogenizare levigat (V=300 m3), aflat în vecinătatea stației
de epurare
Pentru zona de servicii și pentru zona de stocare există o instalație
de iluminat perimetral

Tabel 57 Tabel centralizator masuri constructive adoptate/existente
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Factor de mediu: APA
Vor fi asigurate următoarele măsuri de atenuare a impactului :
Faza de construcție
Pentru faza de construcție va exista contractul obligatoriu pentru următoarele măsuri ce
urmează a fi întreprinse pentru a preveni contaminarea apei:
o depozitarea deșeurilor tehnologice in cadrul celulei active de depozitare
o un depozit pentru materialele ce urmează a fi utilizate pentru construcții;
o Toalete ecologice/ grupuri sanitare existente pentru personalul implicat în
lucrările de construcții;
o Facilități cu stații de spălare pentru vehiculele care utilizează drumurile publice
după părăsirea zonei de construcție;
o Pancarde de avertizare în toate locurile ce pot fi periculoase, atâta timp cât sunt
implicate aspectele de mediu și de sănătate;
Faza post execuție
Impermeabilizarea corpului depozitului diminuează la maxim posibilitatea de poluare a
factorului de mediu apa si sol.
Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului cu materiale geosintetice in conformitate cu
prevederile Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor reprezintă in sine măsura de
atenuare a impactului asupra factorului de mediu.
Levigatul generat in celulele de depozitare proiectate este direcționat controlat prin sistemul
de canalizare a acestuia către complexul de epurare existent, autorizat de pe amplasament.
Ca masuri succinte de protejare a factorului de mediu enumeram următoarele:
- Bariera geologica construita
- Îmbunătățirea barierei cu strat suplimentar din Geocompozit bentonitic
- Impermeabilizare sintetica cu geomembrană PEHD /PEHD 2mm
- Drenarea si epurarea levigatului generat in corpul celulelor de depozitare
Surse de poluanți pentru ape pentru Celulele 7,8,9 si 10:
Poluant
Metoda de eliminare
levigatul generat in corpul celulelor de Tratat in stația de epurare a levigatului
depozitare
existent pe amplasament (stație de epurare
prin osmoza inversa)
Ape pluviale colectate de pe platforma Colectata in rigola si respective șanț
drumurilor tehnologice
perimetral drumurilor si direcționate către
bazinul colector pentru apele pluviale
existent pe amplasament (capacitate 25 mc)
Locul de evacuare: După epurare apele tehnologice (permeatul) sunt colectate intra-un bazin
cu V=300 mc si apoi evacuate in râul Jiu printr-o conducta cu Dn= 90 mm si L=180m sau
utilizate in incinta in funcție de necesitățile tehnologice (stropit spatii verzi, stropit drumuri si
platforme, stropit suprafața depozit); coordonatele in sistem de proiecte Stereo 1970 ale
punctului de evacuare sunt: X=399 486, Y=313 240
Conform informațiilor furnizate de beneficiar nu a fost efectuata evacuarea apelor epurate din
amplasament deoarece a fost necesara utilizarea acesteia (udare spatii verzi, etc.) pe
amplasament.
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Stația de epurare a apelor uzate
Stație de epurare existenta pe amplasament constând in containere metalice tip in care sunt
montate instalații de epurare PALL, bazate pe principiul osmozei inverse in patru trepte si are
capacitatea de 5mc/ora.
Masuri:
-

monitorizarea calității factorilor de mediu in conformitate cu prevederile AIM
intervenția rapida si remedierea urgenta a situațiilor de avarie a lucrărilor sau instalațiilor
Întreținerea și exploatarea corespunzătoare a stației de epurare, a separatoarelor de
hidrocarburi și a rețelei de canalizare;
Reutilizarea apei tehnologice și pluviale în procesul tehnologic;
Depozitarea substanțelor chimice utilizate în proces precum și a deșeurilor se va realiza
în spatii închise, acoperite, prevăzute cu platforme betonate;

Factor de mediu: Solul si subsolul

Ca masuri succinte de protejare a factorului de mediu enumeram următoarele:
- Bariera geologica construita
- Îmbunătățirea barierei cu strat suplimentar din Geocompozit bentonitic
- Impermeabilizare sintetica cu geomembrană PEHD
- Drenarea si epurarea levigatului generat din corpul celulelor de depozitare
Vor fi asigurate următoarele măsuri de atenuare a impactului :
Faza de construcție
Pentru a evita poluarea accidentala a solului din zona evaluata toate lucrările vor fii efectuate
cu respectarea stricta a normelor in vigoare. Astfel, va fi acordata o atenție mare respectării
normelor legale privind depozitarea, schimbul si transportul produselor petroliere (combustibili
si uleiuri), precum si a materialelor utilizate la impermeabilizarea celulelor. Uleiurile uzate si
celelalte deșeuri provenite in timpul lucrărilor vor trebui stocate corespunzător si transportate
la depozitele specializate din zona. Aceleași masuri stricte trebuie aplicate si in legătura cu
stocarea si transportul deșeurilor menajere.
o Se va asigura buna stare tehnică a vehiculelor și utilajelor care vor efectua lucrări și
verificarea periodică a acestora;
o Operațiile de întreținere și alimentare cu combustibil a vehiculelor și utilajelor se vor efectua
în locații cu dotări adecvate;
o Pe șantier se vor prevede dotări pentru intervenție în caz de poluări accidentale (ex:
materiale absorbante adecvate);
o Stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile temporare din
pământ, în vederea evitării ridicării prafului;
o Până la momentul demarării lucrărilor se va elabora un Plan de prevenire a poluărilor
accidentale și se va instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor
acestuia.
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De asemenea se impune:
- respectarea cailor de acces pentru utilaje;
- respectarea locului de parcare si de reparații pentru utilajele terasiere si de transport;
- manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor;
Faza post execuție
Impermeabilizarea corpului depozitului diminuează la maxim posibilitatea de poluare a
factorului de mediu apa si sol.
Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului cu materiale geosintetice in conformitate cu
prevederile Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor reprezintă in sine măsura de
atenuare a impactului asupra factorului de mediu.

Factor de mediu: Aer

Vor fi asigurate următoarele măsuri de atenuare a impactului :
Faza de construcție
- delimitarea clară a arealelor de execuție a lucrărilor;
- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament;
- pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în
atmosferă (în cazul verilor secetoase);
- depozitarea corespunzătoare a deșeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării
acestora în masele de aer.
- Utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai
bune tehnologii existente;
- Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;
- Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;
- Prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfășurare a lucrărilor de execuție
prin acțiuni de stropire în perioadele de vreme uscată;
- Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcție;
- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;
- Oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează
încărcarea/descărcarea materialelor de construcție.
Faza post execuție
-

-

Elaborarea Planului de funcționare: plan referitor la modul de depozitare, inclusiv
împărțirea celulelor de depozitare în zone active de maximum 2.500 m 2
Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri: clasa b - max. 1 m
apoi se compactează
Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m3
Deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec
cu deșeuri stabile
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-

-

-

-

Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeuri prăfoase, deșeuri
industriale) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deșeuri menajere
Nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10.
La viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecție nu sunt suficiente (clasa b),
iar deșeurile pot fi împrăștiate, se construiesc pe marginile zonei de depozitare
supraînălțări
La descărcarea deșeurilor prăfoase, acestea se umezesc și se acoperă imediat cu alte
deșeuri sau cu materiale minerale
Deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasă b se acoperă periodic, în
funcție de condițiile de operare și de prevederile autorizației de mediu, pentru a evita
mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor.
Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru
acoperire se pot utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și
demolări, cenușă, compost
Utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice și țesăturile
fibroase, trebuie aprobată în fiecare caz de către autoritatea competentă pentru protecția
mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitării, ele
putând fi reutilizate
În cazul celulelor nou construite se începe instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de
deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m. Baza puțului trebuie să fie amplasată la cel
puțin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor
forte de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de
impermeabilizare a bazei depozitului
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Factor de mediu

Masuri si condiții
In faza de execuție:
Se interzice executarea lucrărilor pe timp de noapte
Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele
pentru transportul materialelor
Stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile
temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului

Populația si sănătatea umana

In faza de operare:
Deșeurile descărcate și compactate pe depozit se acoperă periodic pentru a
evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția
insectelor și a păsărilor
Masuri de dezinsecție si deratizare in amplasament, combaterea pasărilor
Colectarea si tratarea gazului de depozit atunci când este tehnic posibila

Monitorizarea factorilor de mediu conform AIM
Se recomandă evitarea activităților generatoare de zgomot pe
perioada nopții

Biodiversitatea

In faza de execuție:
Se interzice executarea lucrărilor pe timp de noapte
Stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile
temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului
Se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau
ucidere a exemplarelor aflate în mediul lor natural
Se interzice deteriorarea, distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă
din proximitatea amplasamentului
In faza de operare:
Menținerea in stare de funcționare la parametrii tehnici ai echipamentelor si
instalațiilor
Se interzice incendierea vegetație uscată din amplasament
Se interzice abandonarea deșeurilor in afara celulelor de depozitare

In faza de execuție:
Utilizarea treptata a terenului disponibil doar pe zona in care se
construiesc celulele
Terenurile

Solul

In faza de operare:
Construirea etapizata a celulelor de depozitare doar atunci când
capacitatea de depozitare se apropie de epuizare.
In faza de execuție:
Se va asigura buna stare tehnică a vehiculelor și utilajelor care vor
efectua lucrări și verificarea periodică a acestora;
Operațiile de întreținere și alimentare cu combustibil a vehiculelor și
utilajelor se vor efectua în locații cu dotări adecvate;
Pe șantier se vor prevede dotări pentru intervenție în caz de poluări
accidentale (ex: materiale absorbante adecvate);
Stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe
drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului
respectarea cailor de acces pentru utilaje;
respectarea locului de parcare si de reparații pentru utilajele terasiere
si de transport;
manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat
lucrărilor
In faza de operare:

220

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Proiectul: “Construirea celulelor 7,8,9 si 10 si Sc total =256136 mp” Municipiul Craiova

Menținerea in bune condiții ale sistemului de impermeabilizare si a
instalațiilor pentru colectarea, tratarea levigatului si a gazului de
depozit
În cazul în care se constată diverse deficiențe ale instalațiilor acestea
vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil
Monitorizarea calității factorului de mediu conform AIM
In faza de execuție:
depozitarea deșeurilor tehnologice in cadrul celulei active de
depozitare
un depozit pentru materialele ce urmează a fi utilizate pentru
construcții;
Toalete ecologice/ grupuri sanitare existente pentru personalul
implicat în lucrările de construcții;
Facilități cu stații de spălare pentru vehiculele care utilizează
drumurile publice după părăsirea zonei de construcție;
Apa

Aer

In faza de operare:
Menținerea in bune condiții ale sistemului de impermeabilizare si a
instalațiilor pentru colectarea, tratarea levigatului si a gazului de
depozit
În cazul în care se constată diverse deficiențe ale instalațiilor acestea
vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil
Monitorizarea calității factorului de mediu conform AIM
Reducerea cantității de levigat generata prin operarea sectoriala a sub
celulelor de depozitare
In faza de execuție:
delimitarea clară a arealelor de execuție a lucrărilor;
reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la
intrarea pe amplasament;
pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării
pulberilor fine de praf în atmosferă (în cazul verilor secetoase);
depozitarea corespunzătoare a deșeurilor sub formă de pulberi pentru
evitarea antrenării acestora în masele de aer.
Utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere
tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;
Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la
realizarea lucrărilor;
Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor
grele pentru transportul materialelor;
Prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfășurare a
lucrărilor de execuție prin acțiuni de stropire în perioadele de vreme
uscată;
Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în
perioada de construcție;
Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în
activitate;
Oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se
realizează încărcarea/descărcarea materialelor de construcție.
In faza de operare:
Elaborarea Planului de funcționare: plan referitor la modul de
depozitare, inclusiv împărțirea celulelor de depozitare în zone active
de maximum 2.500 m2
Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri:
clasa b - max. 1 m apoi se compactează
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Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de
minim 0,8 tone/m3
Deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității
se depun în amestec cu deșeuri stabile
Deșeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deșeuri
prăfoase, deșeuri industriale, deșeuri voluminoase) se depun pe
depozitele de clasa b numai amestecate cu deșeuri menajere
Nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție
de 1:10.
La viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecție nu sunt
suficiente (clasa b), iar deșeurile pot fi împrăștiate, se construiesc pe
marginile zonei de depozitare supraînălțări
La descărcarea deșeurilor prăfoase, acestea se umezesc și se
acoperă imediat cu alte deșeuri sau cu materiale minerale
Deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasă b se
acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile
autorizației de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt
a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are
ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru
acoperire se pot utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri
din construcții și demolări, cenușă, compost
Utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice
și țesăturile fibroase, trebuie aprobată în fiecare caz de către
autoritatea competentă pentru protecția mediului. Aceste tipuri de
acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitării, ele
putând fi reutilizate
În cazul celulelor nou construite se începe instalarea puțurilor de gaz
după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m. Baza
puțului trebuie să fie amplasată la cel puțin 2-3 m deasupra stratului
de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forte de
presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe
stratul de impermeabilizare a bazei depozitului

Clima

Bunurile
materiale
patrimoniul cultual

In faza de execuție:
reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la
intrarea pe amplasament;
pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării
pulberilor fine de praf în atmosferă (în cazul verilor secetoase);
depozitarea corespunzătoare a deșeurilor sub formă de pulberi pentru
evitarea antrenării acestora în masele de aer.
Utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere
tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;
Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la
realizarea lucrărilor;
Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor
grele pentru transportul materialelor;
Prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfășurare a
lucrărilor de execuție prin acțiuni de stropire în perioadele de vreme
uscată;
In faza de operare:
instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea
de aproximativ 4 m.
tratarea gazului de depozit in instalația de ardere la temperaturi înalte
existenta pe amplasament
si In faza de execuție:
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In faza de operare:
In faza de execuție:
-

Peisajul

In faza de operare:
Deșeurile descărcate și compactate pe depozitele se acoperă
periodic, în funcție de condițiile de operare
Realizarea sistemului de acoperire temporara in perioada de stingere
a tasărilor pe zonele unde se sistează depozitarea
Închiderea celulelor de depozitare in conformitate cu proiectul tehnic
de închidere pe zonele care sistează definitiv depozitarea

Tabel 58 Tabel centralizator masuri propuse in vederea prevenirii, reducerii efectelor negative
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9. DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE
PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA
PROIECTULUI ÎN FAŢA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ŞI/SAU DEZASTRE
RELEVANTE PENTRU PROIECT

În capitolele 4,5 și 6 ale prezentei documentații sunt prezentate toate sursele de impact
potențial asociat proiectului propus atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în cea de
funcționare a acestora, este evaluat impactul asociat acestor surse sub aspectul caracterului
direct sau indirect, al magnitudinii, extinderii, al complexității, reversibilității și al probabilității
de producere. Având în vedere natura proiectului și localizarea acestuia, efectele potențial
semnificative au fost cele legate de factorul de mediu aer (emisii de GES in corpul depozitului)
Rezultatele Studiului au relevat posibile forme de impact negativ asupra factorilor de mediu,
care pot fi însă prevenite sau diminuate prin aplicarea unor măsuri de prevenire și de reducere
a impactului.
Proiectul în sine reprezintă o modalitate de răspuns la creșterea vulnerabilității și a riscului
la producerea poluării factorilor de mediu prin depozitarea necontrolata a deșeurilor.
Ținând cont de tipul lucrărilor propuse prin proiect, se apreciază că acesta nu prezintă o
vulnerabilitate la producerea accidentelor majore sau a dezastrelor.
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10. REZUMAT NETEHNIC AL INFORMAŢIILOR FURNIZATE
Proiectul propus are denumirea „Construirea celulelor C7, C8, C9 si C10 cu Sc total =256.136
mp ale depozitului ecologic Mofleni” si este localizat in Mofleni-Craiova pe amplasamentul
depozitului de deșeuri ecologic existent.
Proiectul consta in construirea treptata si operarea de noi celule de depozitarea in vederea
continuării asigurării unei zone de depozitare a deșeurilor generate in județul Dolj realizate in
conformitate cu prevederile legislației tehnice si de mediu in vigoare.
Proiectul prevede construirea etapizata a celulelor de depozitare prin lucrări de săpătura pentru
realizarea bazei celulei, umplutura si compactarea umpluturii pentru realizarea unui sistem
etanș la baza celulelor de depozitare, realizarea unui sistem de impermeabilizare a celulelor
cu materiale rezistente la acțiunea deșeurilor si a apelor uzare rezultate din deșeurile
depozitate (levigat). Impermeabilizarea sintetica suplimentara celei naturale se realizează
dintr-un materiale denumit geocompozit bentonitic, peste care se așterne o membrana di
polietilena de înalta densitate cu grosimea de 2 mm, care este protejata împotriva deteriorării
de un material geotextil peste care se așterne un strat de pietriș (strat de drenaj) cu grosimea
de 50 cm.
Celulele de depozitare sunt mărginite de diguri realitate prin umplutura din pământ compactat
si impermeabilizate la partea interioara cu un sistem identic cu cel din baza celulei de
depozitare.
Apele din precipitații care devin uzate si ajung in interiorul celulelor precum si apele uzate
existente in compoziția deșeurilor depozitate sunt colectate printr-un sistem de drenaj al
acestora amplasat in stratul de pietriș realizat din conducte de polietilena de înalta densitate
prevăzute cu fante (găuri la partea superioara) pentru colectarea si transportul lor in exteriorul
celulelor. Ulterior apele uzate (levigatul) sunt preluate de un colector realizat tot din polietilena
de înalta densitate care le direcționează către stația de epurare a levigatului de pe
amplasament.
Scopul întregului sistem constructiv este acela de a nu permite pătrunderea poluanților
existenți in deșeuri in sol si ulterior in apa subterana din amplasament si de a asigura un spațiu
conform de depozitare definitiva a deșeurilor colectate de pe raza județului.
Celulele de depozitare se vor construi pe etape, Celula 7 in anul 2021 cu o durata de execuție
de aproximativ 1 an si o perioada estimata de operare de cca 7 ani. După ce aceasta celula
va fi plina urmează construirea celulei 8 care are o durata de funcționare de cca 5 ani, celula
9 cu o durata de funcționare de cca 10.8 ani, celula 10 cu o durata de funcționare de cca 1 ani
urmând la final sa fie exploatat compartimentul ce unește celulele cu o durata de funcționare
de 4 ani. Fiecare celula va fi acoperita temporar pana când deșeurile depozitate in aceasta
celula devin stabile si nu mai au loc fenomene de tasare a acestora.
După aceasta perioada celulele se acoperă cu un sistem similar celui de la baza lor care
asigura ca poluanții din interiorul corpului depozitului nu migrează spre aerul înconjurător.
Metodologii utilizate in evaluare impactului asupra mediului
Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat în conformitate cu prevederile legislației
în domeniul protecției mediului din România, fiind analizate sursele potențiale de impact,
formele de impact asociate, dar și stabilite măsurile de reducere a acestuia pentru fiecare factor
de mediu.
În cadrul prezentului studiul, culegerea informațiilor privind starea actuală a factorilor de mediu
s-a realizat în 2 faze:
• faza de birou, constând în studierea surselor bibliografice de specialitate, a rapoartelor
privind starea mediului, a legislației din domeniul evaluării impactului asupra mediului,
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•

a ghidurilor și informațiilor relevante cu privire la evaluarea impactului asupra mediului
pentru proiectele de deșeuri;
faza de teren, constând în realizarea unor deplasări în vederea identificării potențialelor
zone vulnerabile la producerea unui impact ca urmare a realizării proiectului propus și
a funcționării acestuia.

Impactul prognozat asupra mediului și zonele în care se resimte acesta
Sursele de impact asociate proiectul propus sunt cele specifice lucrărilor de realizare a
infrastructurii. Zgomotul, vibrațiile și emisiile atmosferice fugitive rezultate pe parcursul
execuției lucrărilor reprezintă principalele surse de impact potențial negativ asupra mediului
asociate proiectului. Lucrările vor fi efectuate în incinta amplasamentului delimitat de
împrejmuire, zonele imediat adiacente fiind zonele care resimt cel mai puternic impactul
asociat execuției lucrărilor propuse prin proiect.
Apa: Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă atât forme
de impact negativ asupra factorului de mediu apă, cât și de impact pozitiv. În cadrul acestor
proiecte impactul negativ este de regulă asociat etapei de execuție a lucrărilor, specifică
oricăror lucrări de infrastructură, în timp ce pe durata funcționării investițiilor propuse prin
proiect, impactul negativ poate surveni numai in urma unor incidente sau accidente asociate
unei operări ineficiente – deteriorări ale sistemelor de transport a levigatului, lucrări de reparații
la infrastructura existenta. Impactul pe termen lung asociat este unul pozitiv, contribuind la
îmbunătățirea modalității de gestionare a gestionare a deșeurilor si menținerea calității apei
freatice prin depozitarea conforma a deșeurilor.
Sol și subsol. Impactul asociat acestor surse de poluare pe perioada de construcție este un
Impact negativ moderat, direct, local, temporar, reversibil cu probabilitate crescuta de apariție,
iar in timpul exploatării similar factorului de mediu apa (cu care este in directa legătura) ,
impactul negativ poate surveni in numai in urma unor incidente sau accidente asociate unei
operări ineficiente – deteriorări ale sistemelor de transport a levigatului, lucrări de reparații la
infrastructura existenta.
Aer: Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă forme posibile
de impact negativ asupra factorului de mediu aer in perioada de construcție prin degajarea in
aer a prafului, pulberilor si gazelor arse de la autovehiculele de execuție si de transport a
materialelor. In timpul operării activitatea de depozitare a deșeurilor are un potențial Impact
negativ moderat, direct, local, pe termen lung, reversibil cu probabilitate crescuta de apariție
deoarece in celulele de depozitare au loc procese de descompunere a deșeurilor
biodegradabile depozitate si pot rezulta gaze cu efect de sera precum si disconfort olfactiv
rezultat din dispersia in atmosfera a unor componenți ai acestor gaze. Masurile ce se vor
adopta sunt de colectare si tratare a gazului de depozit imediat ce este tehnic posibil corelata
cu închiderea celulelor de depozitare după stingerea tasărilor. Masurile operaționale de
diminuare a impactului țin de realizarea acoperirilor provizorii ale suprafețelor active de
depozitare si utilizarea unei suprafețe active cat mai mici.
Biodiversitate: În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate principalele surse de afectare
a factorului de mediu biodiversitate sunt reprezentate de generarea de emisii poluante (gaze
cu efect de sera, gaze de eșapament) provenite din depozitare si traficul auto din zona
depozitului; generarea de zgomot și vibrații, tot datorită traficului auto si utilajelor de pe celula
operaționala;
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Activitatea se desfășoară exclusiv in zona alocata depozitului si influenta asupra factorului de
mediu este considerata nesemnificativa.
Populația si sănătatea umana: Atât în perioada de execuție cât și în perioada de operare,
proiectul are un impact minor asupra factorului de mediu manifestat prin: Posibile generări
temporare de disconfort olfactiv in imediata vecinătate a amplasamentului, Asigurarea unui
spațiu de depozitare conforma a deșeurilor generate la nivelul județului, Amplasarea proiectului
intra-un spațiu cu regim de acces restricționat, Respectarea condițiilor legale de depozitare a
deșeurilor. Impactul negativ este redus ca amploare, local, de lunga durată, reversibil cu
probabilitate scăzută de apariție.
Peisajul: Zonele de realizare a lucrărilor proiectate sunt situate într-un perimetru cu valoare
peisagistică moderată. Impactul negativ asupra peisajului apare în perioada de execuție, prin
prezența șantierului și din desfășurarea lucrărilor la infrastructura existentă sau proiectată.
Impactul vizual potențial negativ este data de crearea in faza de operare a unui masiv de
deșeuri cu aspect general neplăcut care se manifesta local in incinta amplasamentului.
Aspectul este tipic gestiunii deșeurilor si are o acțiune redusa in special datorita amplasării
depozitului.
Un alt aspect potențial negativ asupra peisajului in perioada de operare a celulelor este
înălțimea acestora si faptul ca se poate observa masivul de deșeuri din afara limitelor terenului
împrejmuit.
Datorita modului de operare – prin umplerea treptata a celulelor de depozitare vizibilitatea
depozitului devine accentuata spre finalul perioadei de operare a celulelor.
In faza de acoperire provizorie si ulterior de închidere a celulelor de depozitare aspectul vizual
se îmbunătățește considerabil, masivul de deșeuri devenind similar unei formațiuni naturale de
deal acoperit cu vegetație.
Impact negativ redus, direct, local, pe termen lung, ireversibil cu probabilitate crescuta de
apariție
Concluzii
Proiectul respecta:
· Recomandările legislației in domeniul construcțiilor, protecției mediului si deșeurilor
· Concluziile si recomandările rezultate din studiile de specialitate (geotehnice,
topografice).
Elementele constructive ale instalațiilor au fost dimensionate si verificate folosind tehnici
inginerești adecvate si standardizate in Romania.
Evaluarea cantităților de poluanți (ape pluviale, emisii in atmosfera etc) s-a făcut prin calcule
analitice folosind modele matematice.
Masurile propuse in proiect limitează efectele pe care poluanții produși in timpul execuției si
exploatării le au asupra factorilor de mediu.
Pe tot parcursul implementării proiectului este necesar sa se respecte prevederile proiectului
cu maxima rigurozitate, personalul de execuție, exploatare si monitorizare sa fie calificat si
selecționat astfel încât erorile umane sa fie reduse la minim.
Perioada de execuție a obiectivului
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Activitatea propusa in timpul lucrărilor de execuție, va duce la modificări calitative ale
aerului si la creșterea nivelului de zgomot, dar aceste modificări vor fi strict locale
(localizate strict in zona de lucru), reversibile si temporare si nu vor determina disconfort
receptorilor potențiali.
In perioada de execuție a investiției factorii de mediu estimam ca nu vor suferi modificări,
având in vedere modul organizat in care se va asigura evacuarea apelor uzate si a
apelor pluviale din zona lucrărilor de terasamente si impermeabilizare.
Factorul de mediu aer este posibil sa fie afectat, dar prin activitatea proiectata nu
estimam modificări ale calității generale ale acestuia, datorita noilor tehnologii folosite.

Perioada de exploatare
·

·

Scopul lucrărilor acestui proiect este acela de a proteja factorii de mediu din
amplasament si nu numai drept urmare consideram ca impactul potențial negativ
identificat se încadrează in limite acceptabile pentru realizarea si operarea infrastructurii
de asigurare a componentelor serviciilor economice de interes general- managementul
deșeurilor si componenta serviciului de salubrizare a localităților – depozitarea
deșeurilor in depozite conforme.
Nu sunt estimate efecte negative ale activității proiectate asupra biodiversității si asupra
zonelor protejate, daca sunt respectate normele de tehnice ale securității muncii si
legislația in vigoare privind modul de depozitate si manipulare a substanțelor si
preparatelor chimice.
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11. LISTĂ DE REFERINŢĂ PENTRU SURSELE UTILIZATE PENTRU DESCRIERILE ŞI
EVALUĂRILE INCLUSE ÎN RAPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorizația integrata de mediu nr.72/24.08.2015 revizuita in data de 11.09.2018
Raport la Studiu de evaluare a impactului asupra mediului Construire celule C4,C5,C6
din cadrul depozitului ecologic de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni
– Decembrie 2009
Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a activității depozitului
ecologic de deșeuri Mofleni Dolj” – Iulie 2020 elaborat de SC EUROTOTAL COMP SRL
Raport de amplasament Depozitul ecologic de deșeuri solide urbane si industriale
asimilabile Mofleni Dolj
Planul național de gestiune a deșeurilor
Raport de mediu pentru PNGD
ALOHA User's Manual, U.S. Environmental Protection Agency, National Oceanic and
Atmospheric Administration, Washington DC
US
EPA-AP42, Capitolul
2.4, Municipal
Solid Waste Landfills
(https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch02/final/c02s04.pdf);
EMEP/EEA air
pollutant
emission
inventory
guidebook 2016
(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016);
Guidance on Landfill Gas Flaring, Scotish Environment Protection Agency 2002;
Guidance Note on Landfill Flare and Engine Management and Monitoring (AG7), Office
of Environmental Enforcement, 2012;
Controls on Landfill Gas Collection Efficiency: Instantaneous and Lifetime Performance,
Journal of the Air%Waste Management Association, 2012;
Guidance on the emissions from different types of landfill gas flares, R&D Report
CWM 142/96A;
Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User’s Guide, US-EPA 2005;
STAS 12574-87 – Aer din zonele protejate – Condiţii de caitate;
Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Plan de management al bazinului Hoidrografic Jiu
Raport privind calitatea aerului in județul Dolj Anul 2019
Raport Județean privind starea mediului 2018
Memoriu de prezentare SMID Dolj
Studiu geotehnic construire celule de depozitare 7,8,9 si 10 depozit ecologic Mofleni
Proiect tehnic „ CONTINUAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A DEPOZITULUI
DE DESEURI SOLIDE URBANE SI INDUSTRIALE ASIMILABILE MOFLENI,
CRAIOVA, JUDETUL DOLJ – celulele 7,8,9 si 10”
JASPERS Ghiduri sectoriale pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului Proiecte
pentru sisteme de management integrat al deșeurilor
Ghid privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, publicat de Agenția Europeană
de Mediu, ediția octombrie 2019, https://www.eea.europa.eu/publications/emepeeaguidebook- 2019;
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