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Rezumat non tehnic 
 
 
 „Instalația pilot pentru producerea biogazului în Orașul Seini”, urmărește atingerea a 
trei obiective principale: 
 

 reducerea presiunii asupra mediului înconjurător ca urmare a asigurării unui mai bun 

management al deșeurilor - rezultate din activitățile de creștere a animalelor (atât la nivelul 

gospodăriilor individuale cât și la nivelul societăților comerciale);  

 producerea de energie(electrică și termică) utilizând ca materie primă -deșeuri 

animaliere – dejecții și siloz vegetal-; 

 crearea unui cadru demonstrativ privind bunele practici în acest domeniu. 

 

Investiția este finanțată de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în cadrul 
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, finanţat la rândul lui de GEF/Banca 
Mondială, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi cofinanțat de Guvernul 
României. 

 

Cu referire la activitatea de producerea de biogaz, se poate menționa că o fabrică de 
biogaz reprezintă o instalaţie complexă, constând dintr-o varietate de elemente principale. 
Funcționarea unei astfel de fabrici depinde, în mare măsură, de tipurile şi cantităţile de materie 
primă utilizată. 

Deoarece există o serie întreagă de tipuri diferite de materii prime, de diverse origini, care 
se pretează proceselor de digestie în fabricile de biogaz, există, în mod corespunzător, şi tehnici 
variate de tratare a acestor tipuri de materii prime, precum şi numeroase modalităţi de construcţie 
a digestoarelor şi sistemelor de operare.  

Mai mult, în funcţie de tipul, mărimea şi condiţiile de operare ale fiecărei fabrici de biogaz, 
există variate tehnologii pentru condiţionarea, stocarea şi utilizarea biogazului, posibil de a fi 
implementate.  

În ceea ce priveşte stocarea şi utilizarea digestatului, acestea sunt, în principal, orientate 
către folosirea sa ca îngrăşământ. 

 
Patru mari etape principale descriu funcționarea unei instalații de producere a biogazului: 

 Transportul, livrarea, stocarea și eventual pre-tratarea materiei prime. Materia 

primă principală este reprezentată de deșeuri animale – dejecții și cultură vegetală (porumb sau 

sorg de siloz); după recoltare, culturile vegetale sunt supuse mărunțirii, apoi depozitate în silozurile 

de pe amplasament, fără a mai fi supuse niciunui alt tratament de tratare înainte de a fi introduse 

în digestoare. De asemenea, pentru a asigura necesarul de bacterii ce susțin fermentarea, înainte 

de a introduce la fermentare porumbul de siloz, digestorul va fi amorsat cu dejecții animale. 

Proporția acestora din cantitatea totală de materii prime, variind după demararea activității, în 

funcție de parametrii procesului de fermentare pana la stabilirea cantitatii optime;  

 Producerea biogazului, în cazul investiției analizate prin digestie anaerobă, în cadrul 

tancului de fermentare (digestor) 

 Tratarea (în special desulfurare) și stocarea biogazului obținut. În cazul proiectului 

de față, biogazul nu se va stoca, decât în limita volumului util asigurat de acoperișul digestorului, 

fiind utilizat la producerea de energie electrică și termică direct pe amplasament. Înainte de 

direcționarea către modulul de cogenerare, biogazul va fi desulfurat, într-o primă etapă direct în 

digestor, prin metoda biologică, apoi, pentru purificare avansată într-o instalție pe bază de cărbune 

activ. 
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 Stocarea și managementul digestatului. Digestatul va fi supus unui proces de 

separare lichi-solid; fracția  lichidă urmând a fi stocată în cadrul unui bazin pe amplasament și va fi 

utilizată ca fertilizant pentru culturile agricole. O parte din fracția solidă va fi uscată și însăcuită, 

restul fiind depozitată pe platforma de digestat. Digestatul solid va fi de asemenea folosit ca 

fertilizant de înaltă calitate. 

 
Din punct de vedere constructiv, investiția presupune amenajarea următoarelor 

componente/module: 

 Modulul de alimentare a instalației de fermentare, cu următoarele componente: 

 bazine pentru dejecții; 

 alimentatoare pentru substrat (lichid și solid); 

 platforme de stocare, pentru partea vegetala și pentru dejecțiile solide. 

 Modulul de cogenerare a energiei electrice și termice: reprezintă unitatea 

tehnologică de valorificare a biogazului prin producerea energiei electrice și termice. Modulul de 

cogenerare este o unitate functionala complexa cu o capacitate de 0,37 MW electrici. 

 Din circuitul de răcire a motorului și de la schimbătorul de căldură asociat evacuării 
gazelor, se colectează energie termică (0,47 MW termici); 

 Modulul de comandă și control a instalațiilor, reprezintă un sistem ce înregistrează și 

reglează parametrii procesului de fermentare și producere a biogazului (cantitatea de gaz - curbă 

de dezvoltare), temperatura în fermentator, datele din analizatorul de gaz  CH4, O2, H2S etc.) și a 

energiei electrice (frecvență, tensiune, ore de funcționare modul de cogenerare etc.); 

 Corp tehnic  

 Cântar basculante, format dintr-un pod electronic rutier; 

 Rețele de incintă: 

 Rețea de apă 

 Rețea de canalizare 

 Platforme carosabile; 

 Linie electrică  de joasă tensiune prin intermediul căreia se va livra energie electrică 

în sistemul national. 

 
În ceea ce privește funcționarea, investiția analizată pregătește desfășurarea a două tipuri 

de activități: 

 Producerea de biogaz prin fermentarea anaerobă a deșeurilor 

 Producerea de energie electrică și termică folosind drept combustibil biogazul obținut din 

fermentare 

 
 Instalație de producere a biogazului va fi construită în zona sudică a orașului Seini, pe 
amplasamentul unei foste stații de epurare a apelor uzate rezultate din complexul agrozootehnic 
învecinat(stație de epurare care îngloba inclusiv o instalație de producere a biogazului. 
 
 Materia primă care va fi utilizată va fi constituită din deșeuri provenite de la fermele de 
animale (cod deșeu 02 01 06) rezultate din ferme de creștere a porcilor, vacilor și găinilor și siloz 
produs din culturi energetice vegetale (porumb sau sorg). De asemenea, în instalația de producere 
biogaz va fi utilizat și gunoiul de grajd colectat din gospodăriile individuale și depozitat pe platforma 
de stocare construită în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” finanţat de 
GEF/Banca Mondială, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi cofinanțat de 
Guvernul României. 
 
 Pe amplasament se va realiza stocarea temporară a acestor materiale/deșeuri înainte de 
tratarea lor prin fermentare anaerobă mezofilă (cca. 38 - 42oC). După fermentare rezultă biogaz, 
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care este valorificat pe amplasament rezultând energie electrică și căldură recuperată și nămol 
fermentat (digestat) care este la rândul lui tratat pe amplasament (separare în fază lichidă și 
solide). 
 O parte din solidul separat din digestat va fi uscat – utilizând căldura recuperată de la 
grupul de generare a electricității, cantitatea rămasă fiind stocată temporar pe amplasament. 
Digestatul lichid (după separarea solid /lichid), fracția solidă (umedă) și fracția uscată reprezintă 
ieșirile de materiale sub formă de fertilizanți agricoli. 
 
 Efluenții lichizi de tip menajer, rezultați de la grupurile sociale sunt colectați într-un bazin 
etanș, vidanjați și eliminați la o stație de epurare autorizată. 
 Deșeurile solide sau lichide, altele decât cele legate de fluxurile de materiale utilizate în 
proces, generate pe amplasamentul instalației de biogaz, vor fi preluate de operatori autorizați. 
 
 Energia electrică produsă pe amplasament va fi injectată în SEN, în baza convenției 
încheiate cu opertorul local de distribuție Electrica Nord Vest. 
 
 Materialul rezultat în urma fermentării anaerobe (digestatul) va fi separat în două fracții 
(lichidă și solidă) pe amplasament. Fracția solidă, ulterior va fi uscată utilizând energia termică 
recuperată de la motorul generatorului de electricitate. În final, digestatul (lichid, solid, uscat) va fi 
utilizat ca îngrășământ agricol. 
  
Capacitatea maximă de prelucrare a deșeurilor organice în cadrul instalației de producere biogaz, 
este următoarea (tone/an): 
 

- Siloz cultură energetică – 2000 tone 

- Dejecții animale(suine) – 5000 tone 

- Dejecții animale(bovine) – 8000 tone 

- Dejecții animale(păsări) – 5000 tone 

 
 Capacității maxime de tratare îi este asociată rata zilnică de alimentare a instalației, 
respectiv 54,79 tone/zi, respectiv 49,31 tone/zi dejecții și 5,48 tone/zi siloz vegetal. Rețeta zilnică 
privind compoziția (mixtul de deșeuri) poate varia în funcție de mai mulți parametri. 
 
 Acestor intrări materiale le sunt asociate următoarele ieșiri din sistem: 

- digestat lichid (cu 3% subst. uscată conținut) – 15.150 m3/an 

- digestat solid brut) – 5.835 tone/an, din care: 

 fertilizant solid (uscat) – 1.200 tone/an 

 fertilizant solid (compost) –  2.335 tone/an 

 
 Cantitatea de biogaz produsă anual este estimată la 1.527.445 m3/an, valorificarea 
acestuia conducând la o producție de circa 2.923.000 kWh/an electricitate produsă din care, 
scăzând consumul propriu și pierderile rezultă cca 1.400.000 kWh/an energie electrică injectată în 
SEN.  
 

Impactul prognozat 
Realizarea investitiei de catre beneficiar va produce un impact pozitiv asupra mediului atat 

sub raportul respectarii standardelor de mediu cat si din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, 
fitosanitar si – nu in ultimul rand – social.  

Folosindu-se practicile certificate in domeniu, s-a facut o evaluare a impactului in mod 
analitic (pe fiecare componenta de mediu in parte, analizand atat efectele negative, cat si pe cele 
pozitive pe care activitatea obiectivului le implica), urmarindu-se si evaluarea comparativa intre 
starea ideala a mediului si starea posibil a fi generata de activitatile caracteristice perioadei de 
desfasurare a acestui proiect. Poluantii evacuati in mediu au fost estimati si comparati cu limitele 
admise prin legislatia in vigoare. 
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Proiectul propus va conduce la o îmbunătățire durabilă a practicilor existente de gestionare 

a deșeurilor animaliere (dejecții și gunoi de grajd) pe raza administrativă a orașului Seini, constând 
în: 

 o mai bună cunoaștere și implicit un mai bun control al generării și valorificării ulterioare 
agricole ca fertilizant, prin cântărire și control al fluxului acestor deșeuri; 

 un mai bun control al dozelor de nutrienți (azot, fosfor, potasiu) aplicate pe terenurile agricole și 
implicit reducerea riscurilor privind poluarea apelor cu nitrați; 

 reducerea semnificativă a mirosurilor datorate împrăștierii dejecțiilor nefermentate; 

 o reducere semnificativă a contribuției la emisiile de gaze cu efect de seră. 
 

     Beneficiile globale de mediu asociate construirii și exploatării Instalației de producere a 
biogazului propuse se consideră că depășesc cu mult efectele negative.  
 

Printre aceste efecte pozitive se numără: 

 reducerea contribuției locale la încălzirea globală (în România emisia de metan a contribuit 
contribuit cu 16% din totalul Emisiilor la inventarul 2002 GES) - prin distrugerea metanului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din amonte,  asociate cu producerea de energie 
electrică (echivalentă producției realizate) din combustibili fosili; 

 îmbunătățirea calității aerului în zonă prin controlul gazelor generatoare de miros, cum ar fi 
aminiacul și compușii sulfului; 

 o reducere semnificativă a decărcării în mediu a agenților patogeni ca urmare a efectului de 
igienizare microbiologică al fermentării anaerobe;  

 îmbunătățirea calității apelor subterane prin protecție sporită; 

 asigurarea unei surse alternative de energie regenerabilă, care îmbunătățește securitatea 
energetică și contribuie la economia verde. 

 
Beneficiile sociale și economice asociate cu proiectul propus cuprind: 

 

 o sursă nouă de venit la bugetul local; 

 noi locuri de muncă; 

 o contribuție locală la atingerea obictivelor politicilor guvernamentale privind producția de 
energie din surse regenerabile; 

 o imagine publică mai bună a administrației locale; 

 un centru focal de instruire și diseminare a informației și bunelor practici privind acest domeniu. 
 

 
     Efectele negative, directe sau indirecte asupra mediului asociate cu instalarea și 
funcționarea instalației propuse nu sunt semnificative. 
 

 
 

Se concluzioneaza asadar ca activitatea desfasurata in cadrul obiectivului „Instalației pilot 
pentru producerea biogazului”, va afecta mediul in limite admisibile. 
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Capitolul 1 Introducere 

 

1.1 Informaţii despre titularul proiectului 

 

Denumirea titularului: Primăria Seini 
Adresa titularului, telefon, 
fax, adresa de email 
 

Piata Unirii nr. 16, orașul Seini, Județul 
Maramureș, cod 435400 
Telefon: 0262 491 090 
Fax: 0262 491 000 

Numele persoanelor de contact: Tulbure Gabriela Florica – Primar 
 

1.2 Autorul atestat al raportului privind impactul asupra mediului 

 

Popescu Ghe. Ileana Intreprindere Individuala 
                         Baia Mare, Al. Dobrogei, nr. 4/18, tel/fax 0362405565  
                         e-mail: ileana.ecomediu@gmail.com 
           Ileana POPESCU, inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii  
                                 pentru protectia mediului, la pozitia nr. 241. 

 

1.3 Denumirea proiectului 

  

„INSTALAȚIE PILOT PENTRU PRODUCEREA BIOGAZULUI” 
 

Proiectantul general al lucrărilor:  
S.C. LUDAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES S.R.L. București, șoseaua Virtuții,  
nr. 52, 060787, Tel: +4031 229 2020, Fax: +4031 229 2022 
 
Proiectanți de specialitate: 
S.C. LUDAN ENGINEERING S.R.L. București, șoseaua Virtuții, nr. 52, 060787,  
Tel: +4031 229 2020, Fax: +4031 229 2022 
 
LUDAN RENEWABLE ENERGY ESPANIA SL (LRE),  Torente (provincia Valencia),  
s/ Munich 72, 33 
 

1.4 Context și oportunitate 

 
 

În România, identificarea zonelor vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
s-a realizat  de către „Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţia Mediului (ICPA)” împreună cu Administraţia Naţională „Apele Române”, Lista 
localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole precum şi Lista 
localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole 
(zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile) fiind aprobate prin Ordinul comun nr. 
241/26.03.2005/196/07.04.2005 al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al Ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
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 Localitatea Seini este inclusă pe lista localităților vulnerabile la nutrienți, cantitățile de 
deșeuri provenind din agricultură și impactul acestora asupra mediului, justificând necesitatea 
implementării unor măsuri menite să îmbunătățească factorii sociali și de mediu ai localității. În 
acest sens, în una din măsurile cuprinse in Planul de Măsuri al Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a zonei, este și ”crearea de sisteme de producere a energiei alternative pe baza 
potențialului regenerabil existent” in scopul reducerii emisiilor poluante din activitățile industriale 
existente și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
 

 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin semnarea și implementarea proiectului 

„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” finanţat de GEF/Banca Mondială, Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi cofinanțat de Guvernul României, s-a 
angajat să implementeze un plan de măsuri menit să reducă poluarea cu nutrienți ce provin din 
agricultură. Astfel, pentru implementarea acestei Directive, România a desemnat în două faze 
distincte un număr de 32 de zone vulnerabile la nutrienţi, care reprezintă 60% din suprafaţa 
totală a teritoriului, incluzând 1963 comune. În plus, România a actualizat, în decembrie 2008, 
Codul de Bune Practici Agricole (CoGAP), ce include măsuri specifice în concordanţă cu 
Directiva Nitraţi. 

 
Seiniul fiind una dintre localitățile desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați, 

localitatea este eligibilă pentru implementarea programului de investiţii pentru realizarea 
lucrărilor de construcţii necesare pentru colectarea, depozitarea temporară şi utilizarea ca 
îngrășământ organic a gunoiului de grajd în conformitate cu prevederile din „Codul bunelor 
practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din activităţile 
agricole”, aprobat prin Ordinul nr. 1182/22.11.2005 al M.M.G.A., ale cărui prevederi sunt 
obligatorii în zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitraţi. 
 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei instalații ce demonstrează 
fezabilitatea tratării gunoiului de grajd în scopul producerii de electricitate și căldură, prin 
cogenerare, utilizând drept combustibil biogazul rezultat.  

 
Subsidiar, implementarea proiectului va promova un nou concept instituțional privind 

gestionarea gunoiului de grajd la nivelul unei unitati administrativ teritoriale (UAT) prin preluarea 
parțială a responsabilităților privind gestionarea acestor categorii de deșeuri de către autoritatea 
publică. 
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Capitolul 2 Scopul Evaluarii impactului asupra mediului  

 
În România, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2005, aprobată prin 
Legea 265/2006 (Legea Mediului), art. 11, este necesar să se solicite și să se obțină un Acord 
de mediu pentru investiții noi, inclusiv pentru instalații de tipul celei propuse prin proiectul 
analizat.  
 
Conform textului legal, articolul 11 alineatul (2), „Pentru obținerea acordului de mediu, proiectele 
publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea 
sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autorității competente pentru protecția mediului, 
evaluării impactului asupra mediului.".  
 
Etapa de încadrare pentru aceste investiții se efectuează în conformitate cu dispozițiile Hotărârii 
de Guvern nr. 445/2009 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice și private și cele ale Ordinului nr. 135/2010 privind 
aprobarea metodologiei de a aplica procedura EIM pentru proiecte publice și private  
 
Conform prevederilor HG 445/2009, scopurile proiectelor se pot încadra în Anexa 1: Lista 
proiectelor supuse EIM și / sau Evaluării Adecvate pentru a evalua impactul potențial asupra 
zonele Natura 2000, sau Anexa 2: Lista proiectelor pentru care trebuie efectuată procedura de 
încadrare pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului și / sau Evaluării Adecvate pentru a 
evalua impactul potențial asupra zonele Natura 2000.  
 
Astfel, procedura de încadrare este dirijată de către autoritățile de mediu și decizia este luată fie 
pentru a se derula o  procedură EIM completă, cu sau fără Evaluarea Adecvată, fie pentru o 
procedură EIM simplificată, cu sau fără Evaluarea Adecvată.  
 
Criteriile utilizate de către autoritățile de mediu în timpul etapei de încadrare, asa cum prevede 
HG 445/2009, sunt enumerate in Anexa 3 a hotărârii. Acestea sunt utilizate pentru examinarea 
de la caz la caz a particularităților fiecarei cereri de acord de mediu.  
 
Acordul de mediu și aplicarea pentru acest permis fac parte dintr-un set de avize și acorduri 
emise de alte autorități care urmează a fi obținute înainte de a fi eliberată Autorizația de 
construire, respective de a obține dreptul de a implementa efectiv proiectul. Lista acestor avize 
și acorduri prealabile este cuprinsă în Certificatul de Urbanism. 
 
Documentele inițiale necesare pentru aplicare pentru eliberarea acordului de mediu sunt:  

 Notificare privind intenția de realizare a proiectului – conform Ordinului de Ministru 
135/2010, Anexa 1;  

 Copie dupa Certificatul de Urbanism, inclusiv locația și configurația amplasamentului.  
 
Aceste documente sunt necesare parcurgerii la nivelul autorității de mediu a etapei de 
screening a proiectului. Dacă se decide după această etapă că trebuie urmată procedura EIM, 
cu sau fără Evaluarea Adecvată, se va elabora și înainta catre autoritatea de mediu un al treilea 
document, respectiv:  

 Memoriul de Prezentare, în accord cu specificațiile și norma de conținut din Ordinul de 
Ministru 135/2010, Anexa 5. 

 
Memoriul de Prezentare reprezintă baza de informații privind etapa de scoping a procedurii. 
După etapa de încadrare, dacă se va decide că este necesar (impactul potențial asupra 
mediului fiind considerat a fi semnificativ) va fi urmată procedura EIM completă, respectiv va fi 
elaborat și înaintat un: 
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 Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului – în conformitate cu Ordinul 863/2002, 
Anexa 2 – Metodologia pentru etapa de definire a domeniului în EIM și pentru 
dezvoltarea Raportului EIM, Partea a II-a – structura raportului EIM.  

 
În cazul în care impactul asupra mediului va fi considerat nesemnificativ, în acest stadiu (al 
deciziei privind încadrarea), autoritatea de mediu emite un act administrativ (Decizie de 
încadrare) care stipulează regulile și condițiile în care este permisă dezvoltarea proiectului.  
 
In caz contrar, proiectele parcurg procedura de Evaluare a Impactului la finalul căreia, dacă 
condițiile sunt îndeplinite va fi emis un  Acord de Mediu. 
 
Intreaga procedură beneficiază de publicitate și transparență – fiecare etapă procedurală este 
notificată public în presă, anunțuri locale și internet, documentațiile și informațiile tehnice putând 
fi solicitate și obținute de orice persoană. 
 
Trebuie făcută precizarea că, procedura de obținere a acordului de mediu din România 
corespunde și respectă cerințele impuse statelor membre UE prin: 
 

 Directiva 85/337/CEE modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului. Această Directivă 
se aplică la evaluarea efectelor asupra mediului ale proiectelor publice și private cu 
probabilitate ridicată de a avea efecte semnificative. Directiva din 1997 a extins 
domeniul de aplicare al Directivei EIM prin creșterea tipurilor de proiecte vizate, precum 
și a numărului de proiecte care necesită evaluare obligatorie a impactului asupra 
mediului (Anexa I). De asemenea, a prevăzut acorduri de selecție noi, inclusiv criterii de 
selecție noi (din Anexa III) pentru proiectele din Anexa II, și a stabilit cerințele minime de 
informatii. Directiva 97/11/CE a adus, Directiva în conformitate cu Convenția de la Espoo 
UNECE privind EIM într-un context trans-frontalier.  

 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 care 
prevede participarea publicului în ceea ce privește elaborarea anumitor planuri și 
programe privind mediul și modificarea Directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE 
în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție.  

 
 
Pe de altă parte, pentru proiectul Instalația Pilot de obținere a biogazului Seini,  prin mecanismul 
de finanțare care presupune participarea Băncii Mondiale, sunt aplicabile prevederile din 
Manualul de Proceduri, în mod specific titlul 4.01 Politici Operaționale privind Evaluarea de 
Mediu (EM). 
 
Conform definițiilor și obiectivelor politicii Băncii: 
 

 EM este un proces ale cărui dimensiuni (întindere) și tip de analiză depinde de natura, 
amploarea și impactul potențial asupra mediului al proiectului propus. EM evaluează 
riscurile potențiale și impactul de mediu ale unui proiect în zona sa de influență; 
proiectele propuse pentru finanțare necesită evaluare de mediu pentru a exista 
certitudinea  că acestea sunt durabile și ecologice. 

 

 EM ia în considerare mediul natural (aer, apă și sol), sănătatea și siguranța oamenilor, 
aspectele sociale (strămutare involuntară, popoarele indigene, resursele culturale), 
examinează alternativele proiectului, identifică modalitățile de îmbunătățire a proiectului 
incluzând: amplasarea, planificarea, proiectarea și implementarea, prin prevenirea, 
minimizarea, atenuarea sau compensarea efectelor negative asupra mediului și impactul 
pozitiv, și include procesul de atenuare și de gestionare a efectelor negative asupra 
mediului pe tot parcursul implementării proiectului.  
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 Banca favorizează măsurile de prevenire față de măsurile de atenuare a efectelor sau 
compensatorii, ori de câte ori este posibil. 

 
Pornind de la aceste principii, termenii de referință ai proiectului analizat au cuprins, încă de la 
etapa de achiziție a serviciilor de proiectare, necesitatea derulării unei evaluări de mediu. 
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Capitolul 3 Cadrul legal și de reglementare aplicabil 

În această secțiune este trecut în revistă și analizat punctual în zonele cu implicații directe în 
activitățile de proiectare și operare a viitoarei instalații, pachetul legislativ aplicabil dezvoltării 
proiectului. 
 
Astfel, se disting câteva categorii de reglementare specifice: 

 Prevenirea poluării cu nutrienți; 

 Managementul deșeurilor organice la nivel de localitate și regulile privind salubrizarea; 

 Tratarea anaerobă de deșeurilor de origine animală; 

 Producerea de energie din resurse regenerabile; 

 Potențiala dezvoltare a proiectului în viitor și reglementările IPPC aplicabile 
 
 
a. Reglementarile privind prevenirea poluării cu nutrienți impuse prin Directiva 

Consiliului Europei nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, transpusă în legislația internă prin Hotărârea nr. 
964 din 13 Octombrie 2000 si prin Directiva Cadru a Apei – 2000/60/EC a intrat în vigoare în 
anul 2000 și are ca scop atingerea unei stări bune a corpurilor de apă din Europa până în anul 
2015. 
 Localitatea Seini este inclusă pe lista localităților vulnerabile la nutrienți, cantitățile de 
deșeuri provenind din agricultură și impactul acestora asupra mediului, justificând necesitatea 
implementării unor măsuri menite să îmbunătățească factorii sociali și de mediu ai localității. În 
acest sens, în una din măsurile cuprinse in Planul de Măsuri al Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a zonei, este și ”crearea de sisteme de producere a energiei alternative pe baza 
potențialului regenerabil existent” in scopul reducerii emisiilor poluante din activitățile industriale 
existente și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Instrumentul de implementare al Directivei Cadru a apei, în zona localităţii Seini este 
reprezentat de Planul de Management al Spaţiului Hidrografic Someş-Tisa elaborat de către 
Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa. În capitolul V al Planului de Management menţionat 
mai sus se prezintă Indentificarea şi cartarea zonelor protejate în care sunt incluse şi zonele 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Pornind de la cartarea corpurilor de apă subterană, prin 
Ordinul nr. 137 din 26 februarie 2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape 
subterane din România au fost stabilite și valorile de referință privind valorile principalilor 
indicatori de calitate ai apei subterane, inclusiv valorile pentru ionii amoniu în zona Seini. 

În ţara noastră, identificarea zonelor vulnerabile şi potenţial vulnerabile la nitraţi s-a 
realizat  de către „Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 
Protecţia Mediului (ICPA)” împreună cu Administraţia Naţională „Apele Române”, având în 
vedere prevederile HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole ce transpun în legislaţia românească 
Directiva Consiliului Europei 91/676/EEC. 

Lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole precum şi 
lista localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi 
agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile) au fost aprobate prin Ordinul comun nr. 
241/26.03.2005/196/07.04.2005 al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 

Localitatea Seini figurează în lista aprobată prin ordinul mai sus menţionat având cod 
Siruta 108963 fapt ce o face eligibilă pentru implementarea programului de investiţii pentru 
realizarea lucrărilor de construcţii necesare pentru colectarea, depozitarea temporară, tratarea 
şi utilizarea ca fertilizant organic a gunoiului de grajd în conformitate cu prevederile din „Codul 
bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
activităţile agricole”, aprobat prin Ordinul nr. 1182/22.11.2005 al M.M.G.A., ale cărui prevederi 
sunt obligatorii în zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitraţi. 
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Se face precizarea că, la nivelul localității Seini, au fost implementate Planurile de 
fertilizare – de către proprietarii de terenuri agricole. De asemenea, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 23/2011 a fost aprobat Planul local de acțiune privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați. 

 
 
b. Reglementările privind deșeurile  
În conformitate cu prevederile Legii 211/ 2011 privind deșeurile, Art. 2: (1) Se exclud din 

domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele: 
f) materiile fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si 

alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite 
in agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori 
metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei. 
  (2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, în măsura în care sunt 
reglementate prin alte acte normative, următoarele: 

b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub 
incidența Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 
octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman, cu excepția produselor care urmează să fie incinerate, 
depozitate sau utilizate într-o instalație de producere a biogazului ori a compostului; 1 

Această formulare a textului legal (identic ca formă și fond cu cel din Directiva CE 
2008/98 privind deșeurile) conduce la concluzia că, biomasa vegetală utilizată ca materie primă 
în fermentator nu este un deșeu, iar dejecțiile animale (gunoi de grajd) sunt considerate și 
asimilate ca deșeuri, în acest caz, nepericuloase. 

Pe cale de consecință, întregul proces de gestionare a gunoiului de grajd (dejecțiilor) va 
trebui să respecte nu doar cerințele aplicabile deșeurilor și subproduselor animale ci și pe cele 
specifice deșeurilor, respectiv HG 856/2002 privind evidența deșeurilor și toate actele legislative 
cu efecte subsecvente.  

 
c. Reglementările privind deșeurile și subprodusele animaliere 
Dejecțiile animaliere (gunoiul de grajd) sunt materiale de origine animală supuse unui 

regim special de reglementare. 
REGULAMENTUL(CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a 
Regulamentului(CE) nr. 1774/2002(Regulament privind subprodusele de origine animală) face 
referiri de interes pentru proiectul de față. 

Actul de aplicare al prevederilor Regulamentului 1069/2009 este reprezentat de 
REGULAMENTUL(UE) NR. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011  - de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate 
care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a 
Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele 
sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată 

REGULAMENTUL(CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, ce abroga 
Regulamentul 1774/2002/EC, prevede ca dejecțiile animale sunt incluse în categoria 2 de 
materii prime(articolul 5, alineat 1, litera a), gunoi de grajd și conținut al tubului digestiv), fiind 
definite ca ”orice excrement și/sau urină de la animalele de fermă, cu sau fără așternut de paie 

                                                 
1
 
1 Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 a fost abrogat și înlocuit prin Regulamentul 1069/2009. 
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sau guano, care poate să fie netratat sau tratat în conformitate cu capitolul III din anexa VIII sau 
tratat în instalații de producere a biogazului”. 

Conform articolului 5, punctul 2, litera e), ”gunoiul de grajd, în cazul în care autoritatea 
competentă nu consideră că acesta prezintă un risc de răspândire a unor boli transmisibile 
grave”, poate fi folosit ”fără prelucrare ca material într-o instalație de biogaz sau de compost 
aprobată în conformitate cu articolul 15 sau tratat într-o instalație tehnică aprobată în acest scop 
în conformitate cu articolul 18”.  

Potrivit articolului 15, alineat 3, depozitarea gunoiului de grajd în vedere utilizării sale ca 
materie primă într-o instalație de biogaz se poate face și în lipsa unor instalații intermediare. 
Regulamentul prevede și posibilitatea exceptării gunoiului de grajd de la condițiile de colectare 
și transport impuse în cadrul articolul 7 al acestuia, aceste excepții putand fi aplicate în cazul de 
față, având în vedere că nu se estimează niciun fel de risc bacteriologic. 

 
 
d. Reglementările privind promovarea energiilor regenerabile impuse de Directiva 

2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ratificată de România prin Legea nr. 
220/2008 cu modificările ulterioare, și care stabilește ținte clare pentru România în ceea ce 
privește producerea de energie electrică din surse regenerabile, incluzându-se aici și fabricile 
de biogaz, au stabilit ca producția de biogaz este indisolubil legată de producerea de energie. 

Prin Strategia energetică a României pentru perioada 2007- 2020 aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr.1069/2007, ţara noastră şi-a asumat ca obiective strategice nivelul 
ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie 
în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020, care este de, 
respectiv, 33%, 35% şi 38%. 

De asemenea, în conformitate cu art. 4, alin. (3) al Directivei 2009/28/CE, a fost elaborat 
Planul naţional de acţiune în domeniul E-SRE, prezentat de autorităţile române Comisiei 
Europene in septembrie 2010, unde se reiterează angajamentul României de a atinge nivelul 
ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie 
în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020, de respectiv, 
33%, 35% şi 38%. 

În vederea realizării obiectivelor naţionale, încă din anul 2004, România a adoptat pentru 
promovarea producţiei de E-SRE sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea de 
certificate verzi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

In noiembrie 2008 a fost adoptată Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemul de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile, care a îmbunătăţit sistemul de 
promovare prin certificate verzi existent la acel moment, acesta devenind mult mai atractiv 
pentru investitori. 

Instalația de producere biogaz Seini a fost astfel concepută și proiectată încât 
exploatarea ei să permită încadrarea în Schema de promovare a energiei produsă din surse 
regenerabile. 

Suplimentar față de mecanismul de reglementare expus mai sus, pentru a putea 
beneficia de încadrarea în schema de sprijin, pentru fiecare generator de materie organică 
biodegradabilă aprovizionată sub formă de deșeu(dejecții) sau materie vegetală(cultură 
energetică) va fi necesară furnizarea certificării privind originea, respectiv aplicarea prevederilor 
Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 46 din 5 martie 2012 privind aprobarea Procedurii de emitere 
a Certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată 
drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică. 

 
e. Reglementări locale privind salubrizarea. În conformitate cu prevederile Legii nr. 

101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, stabilesc ca printre atributiile 
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serviciului de salubrizare a localităților este „colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 
animaliere provenite din gospodăriile populației”. 

Orașul Seini are în prezent aprobat Regulamentul privind Organizarea Serviciului Public 
de Salubrizare prin HCL nr. 2/2010. Acest regulament, are ca domeniu de acoperire, sectorul 
deșeurilor municipale și asimilabile, nefăcând referiri la problema deșeurilor animaliere 
provenite din gospodăriile populației. 

Reglementarea locală a acestei probleme se va efectua corelat cu implementarea 
activităților în cadrul proiectului supus analizei. 
 

 
f. Cadrul de reglementare IPPC Construirea și punerea în funcțiune a Instalației de 

producere biogaz Seini intră sub incidența prevederilor HG nr. 445/2009 privind Evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la 
punctul 3. Industria energetică, litera a. instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, 
termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele din anexa nr.1, şi la punctul 11. Alte proiecte, 
litera b. instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1. 

 
Având în vedere posibilitatea extinderii în viitor a capacităților de tratare ale instalației de 

biogaz (printr-o absorbție mai mare a gunoiului de grajd generat în aria administrativă și 
eventuala lărgire a tipurilor de deșeuri supuse fermentării anaerobe), conceptul de proiectare a 
pornit de la bun început, în sensul îndeplinirii cerințelor specifice unei instalații aflate sub 
incidența prevederilor O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.  

 
Pentru a facilita evaluarea îndeplinirii condițiilor specifice unei instalații IPPC, tabelul de 

mai jos sintetizează cerințele aplicabile acestui tip de activitate în conformitate cu interpretarea 
Best Available Techniques din documentul BREF Best Available Techniques in the 
Slaughterhouses and Animal By-products Industries- 2005, evidențiind modalitatea de 
aplicare / implementare a tehnicilor și măsurilor de control în proiectul de față. 

 

 
Analiza comparativă BAT/BREF  

BAT- conform formulării din BREF(2005) Gradul de conformare Modul de conformare 

Procesul și operațiile generale 

 utilizează un program de întreținere planificat 

 se aplică un program de măsurare a consumului de 
apă dedicat procesului și separat non-procesului 

 este prevenită colectarea de materiale solide în 
rețelele de canalizare 

 vehiculele și instalațiile de transport sunt curățate 
utilizând jeturi sub presiune și furtunuri echipate 
cu declanșatoare manuale  

 există sisteme de protecție la preaplin privind 
rezervoarele de stocare  

 este implementat un sistem de management al 
energiei consumate(pentru sistemele de 
refrigerare, recuperare de căldură, control 
termostatic 

 izolarea corespunzătoare a conductelor de abur și 
apă 

 este implementat un sistem de management 
privind iluminatul spațiilor de lucru 

 proiectarea și execuția echipamentelor și 
instalațiilor permite curățarea lor facilă 

 aplicat 

 aplicat 
 

 aplicat 
 

 aplicat 
 
 

 aplicat control 
automatizat 

 neaplicat(nu este cazul), 
va fi prevăzut ca o 
condiție în eliberarea 
Autorizației de Mediu 

 aplicat 
 

 neaplicat 
 

 aplicat 
 

În condițiile actuale – privind 
capacitatea de 
producție/veniturile estimate din 
funcționare/echiparea 
tehnologică/condiții specifice de 
amplasament, instalația este BAT  

 

Instalația proiectată și supusă 
avizării respectă cerințele privind 
procesul și operațiile generale. 
Programele privind auditul și 
managementul zgomotului și 
mirosurilor vor face obiectul unei 
analizedistincte, după furnizarea 
primelor seturi de informații din 
programul de monitorizare a 
funcționării(tehnologic și de 
mediu). 
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BAT- conform formulării din BREF(2005) Gradul de conformare Modul de conformare 

 zonele de stocare, lucru și manevrare sunt 
curățate și igienizate frecvent  

 este implementat un sistem de control și reducere 
a zgomotului 
 

 combustibilul lichid este înlocuit în măsura 
posibilului cu gaz natural 

 căldura generată în proces(dacă este cazul) este 
utilizată pe amplasament sau în vecinătate 

 aplicat 
 

 neaplicat(se efectuează 
doar monitorizare 
periodică) 

 nu este cazul 
 

 aplicat 

 
 
 
 

 subprodusele de origine animală sunt 
transportate, manevrate și stocate cu mijloace 
izolate/închise 

 aplicabil(dejecții lichide, 
digestat lichid în 
cisterne, gunoi de grajd 
în remorci acoperite cu 
prelate) 
 

Utilizarea unor mijloace de 
transport acoperite și a unor 
recipiente etanșe de stocare. 
Toate recipientele de stocare și a 
celor 
tehnologice(fermentatoarele) 
sunt bine izolate și etanșeizate. 

 oferă formare profesională  aplicat Instruiri periodice ale angajaților 
va fi prevăzut ca o condiție în 
Autorizația de Mediu 

 periodic se efectuează un audit privind mirosul 
 

 va fi aplicat în 
eventualitatea extinderii 
capacității 

Programul de monitorizare a 
mirosurilor va fi stabilit la faza de 
autorizare. 

Este implementat un Sistem de Management de Mediu (SMM) 

 este definită o politică privind protejarea mediului 

 sunt stabilite și implementate proceduri de sistem 
și operaționale 

 sunt definite criteriile de performanță privind 
SMM  

 este monitorizată performanța sistemului 

 SMM este certificat într-un sistem acreditat (de ex. 
ISO 14001 sau EMAS) 

 nu a fost încă luată în 
considerare 
oportunitatea 
implementării SMM 

 instituirea unui sistem 
de management de 
mediu. 

 neconformitate 
temporară cu cerința 

Proiectarea și implementarea 
unui SMM este condiționată 
prelabil de organizarea 
instituțională a operării. 
Dacă se va considera necesar, 
acest lucru va fi impus prin 
Autorizație de Mediu 
 

 elaborarea unui plan de mentenanță adecvat  va fi aplicat de operator Acest lucru va fi prevăzut ca o 
condiție la eliberarea Autorizației 
de Mediu 

Colaborarea cu activitățile din amonte și din aval 

 este stabilit un mecanism de colaborare cu 
partenerii din amonte și în aval, pentru a crea un 
lanț de responsabilitate față de mediu, pentru a 
minimiza poluarea și pentru a proteja mediul ca un 
întreg 

 conformitate cu cerința Mecanismul de colaborare și 
coordonare a activităților amonte 
și aval este deja implementat în 
cadrul formal urmând a fi adaptat 
noilor condiții 
instituționale(Planul local de 
acțiune pentru prevenirea 
poluării apei cu nitrați)  

Instalarea și curățarea echipamentelor 

 sunt gestionate și reduse cantitățile de apă și 
detergenți consumate  

 sunt selectați acei detergenți care produc un 
impact minim asupra mediului fără a compromite 
eficacitatea de curățare  

 dacă echipamentul este adecvat, funcționează un 
sistem de curățare-în-loc(CIP – clean in place)  

 va fi aplicabil după 

implementare 

 va fi aplicabil după 

implementare 

 

 neaplicabil 

Conformitate cu cerința 

Tratarea apelor reziduale 
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BAT- conform formulării din BREF(2005) Gradul de conformare Modul de conformare 

 este împiedicată stagnarea apei reziduale  
 
 
 
 
 

 se aplică o separare inițială a solidelor folosind site 
și grătare 

 se reține/elimină grăsimea din apa reziduală, 
folosind separatoare dedicate 

 este folosită o instalație de flotație, eventual 
combinată cu utilizarea de floculanți, pentru a 
elimina solidele suplimentare 

 implementarea unui sistem de monitorizare a 
supra-alimentării bazinului de dejecții 

 se utilizează compensarea debitelor – se va utiliza 
un rezervor de egalizare a apelor reziduale  

 este asigurată o capacitate de 
preluare/colectare/stocare suficientă pentru apă 
reziduală inclusiv pentru un exces  

 prevenirea exfiltrațiilor de lichid și emisiile de 
miros de la bazinele de tratare a apelor reziduale, 
prin etanșarea pereților și a bazelor și, fie 
acoperirea sau aerarea lor  

 efluentul uzat este supus unui proces de tratare 
biologică  

 azotul și fosforul din efluent sunt îndepărtați 

 nămolul produs este îndepărtat și utilizat în alte 
scopuri luând în considerare originea 
lui(subprodus animal) 

 gazul(CH4) produs in timpul tratamentului anaerob 
pentru producerea de energie termică și/sau 
puterea 

 sunt efectuate în mod regulat analize de laborator 
privind compoziția efluentului și sunt păstrate 
înregistrări. Mai multe informații privind tehnicile 
de monitorizare sunt disponibile în “Common 
Waste Water and Waste Gas 
Treatment/Management Systems in the Chemical 
Sector” BREF [341, EC, 2002]. 

 neaplicabil – nu se 
efectuează epurare pe 
amplasament (ape 
fecaloid menajere și de 
spălare colectate în 
bazin vidanjabil) 

 
 
 
 
 

 nu este cazul 
  

 nu este cazul  
 

 nu este cazul  
 

 aplicat 
 

 nu este cazul  
 

 aplicat 
 

 aplicat  
 
 

 nu este cazul  

 nu este cazul  

 aplicat(prin asimilare, 
referitor la digestat) 

 

 aplicat  
 

 

 aplicat   
 

Conformitate cu cerința 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bazinul de stocare dipune de un 
control automatizat 

BAT suplimentar pentru instalațiile de tratare a subproduselor de origine animală  

 operare continuă, uscată și separare continuă a 
subproduselor rezultate din procesul de tratare  

 în cazul în care nu este posibilă tratarea 
subproduselor de origine animală înainte de 
descompunerea lor, acestea trebuie refrigerate cât 
mai repede posibil și pentru cel mai scurt timp 
posibil  

 în cazul în care substanțele utilizate sunt în mod 
inerent urât mirositoare sau asemenea substanțe 
sunt produse în timpul tratamentului 
subproduselor de origine animală, gazele produse 
sunt trecute, la presiune joasă/volum mare printr-
un biofiltru  

 aplicat   
 

 neaplicabil   
 
 
 
 

 aplicat(prin asimilare) la 
uscarea digestatului 

Conformitate cu cerința 
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BAT- conform formulării din BREF(2005) Gradul de conformare Modul de conformare 

 utilizarea de spații/instalații și echipamente etanșe 
pentru stocarea, manipularea și încărcarea 
instalațiilor pentru subprodusele de origine 
animală  

 utilizarea unor sisteme de alimentare a instalaţiei 
cu deşeuri care să presupună un contact cât mai 
redus a acestora cu mediul extern(de exemplu 
alimentare automată prin uşi cu acţionare rapidă) 

 aplicat 
 

 

 

 aplicat 

În cazul instalaţiei analizate în 
cadrul prezentului RSEIM 
dejecţiile animale sunt depozitate 
în cadrul unui bazin etanş, iar 
alimentarea instalaţiei se face 
automatizat, printr-o pompă de 
dozare şi un sistem de conducte 

imbunătăţirea tratamentului mecano-biologic prin:  

 utilizarea unor fermentatoare etanşe; 

  utilizarea eficientă a apei;  

 izolarea termică a digestoarelor, mai ales a cupolei 
în care se acumulează biogazul;  

 alimentarea continuă a digestoarelor cu materie 
primă;  

 reducerea emisiilor de compuşi ai azotului prin 
optimizarea raportului C:N 

 

 aplicat 

 aplicat 

 aplicat 
 

 aplicat 
 

 aplicat 
 

Instalaţia analizată:  

 utilizează fermentatoare tanşe;  

 utilizează o cantitate redusă de 
apă şi nu generează ape uzate,  

 digestatul fiind utilizat ca 
fertilizant în forma în care 
rezultă din proces (semilichidă), 
fără a mai fi supus niciunui 
tratament;  

 digestoarele sunt cu alimentare 
continuă, automatizată;  

 instalaţia dispune de un sistem 
automat de ventilare care 
reglează cantitatea de oxigen 
necesară unei desulfurări a 
biogazului încă din momentul 
acumulării sale în cupola 
digestoarelor 

 reducerea emisiilor în aer asociate arderii 
biogazului (praf, NOx, SOx, CO, H2S, COV) prin 
utilizarea unor scrubere, filtrarea compuşilor pe 
bază de azot prin tehnici precum SCR, oxidare 
termică sau utilizarea unor filtre pe bază de carbon 
activ 

 aplicat 
 

Tratare în amonte de punctul de 
ardere. Instalaţia de faţă 
utilizează desulfurarea biogazului 
si  filtre pe bază de carbon activ. 

BAT suplimentar pentru producția de biogaz 

 re-utilizarea căldurii în timpul producției de biogaz. 
Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile 
suplimentar instalațiilor de producere a biogazului, 
se menționează doar captarea și reutilizarea 
energiei termice generate în cadrul procesului de 
producere a biogazului. Nu există limite de emisii 
asociate producerii de biogaz. 

 aplicat    
 

Conformitate cu cerința. 
Apa de răcire a motorului de 
ardere a biogazului este utilizată 
ca agent termic, prin urmare 
energia termică este gestionată 
în mod eficient 

 

 
Consecințele aplicării acestor texte legislative asupra etapelor de implementare privind 

proiectul analizat sunt următoarele: 
 

 conceptul de proiectare a pornit de la bun început, în sensul îndeplinirii cerințelor specifice 

unei instalații aflate sub incidența prevederilor O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării.  

 într-o instalație de fermentare anaerobă, gunoiul de grajd (dejecțiile) sunt considerate 

deșeuri nepericuloase, cod 02.01.06, reglementarea activității în sistemul legal de autorizare 

decurgând din această încadrare. În acest sens, stabilirea corectă a operațiilor privind 

deșeurile (în acord cu prevederile Legii 211/2011 privind Deșeurile) este necesară. 
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Reprezentarea sintetică privind încadrarea (în termeni expliciți, aplicați proiectului de față) 

este prezentată mai jos. 

 
 

Operația Descriere operații subsecvente din cadrul instalației 

R13: Stocarea temporară a deșeurilor 
în vederea operațiilor R1, R3 și D10 
 
 
R3: Reciclarea sau recuperarea 
substanțelor organice care nu sunt 
utilizate ca solvenți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1: Utilizare în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de 
energie  
 
D10: Incinerarea pe sol 

Tratarea deșeurilor, inclusiv tocare, sortare, screening-ul, 
compactare, amestecare și macerare. 
Stocare temporară gunoi de grajd pe platforma betonată 
 
Fermentarea deșeurilor organice nepericuloase(cod 02 01 
06) și material vegetal de adaos(fără pasterurizare 
prealabilă) 
Epurarea gazelor prin spălare (emisii uscător), epurare 
biologică și/sau adsorbție (îndepărtare H2S din biogaz)  
Stocarea gazelor și uscare(biogaz). 
Tratamentul digestatului – separare solid/lichid inclusiv 
uscare a unei părți din solidul rezultat. 
Maturarea digestatului solid (fracția solidă). 
Nu sunt admise deșeuri de origine animală (altele decît 
gunoi de grajd conform definiției din RE 1069/2009)   
Cantitatea totală de deșeuri acceptate la amplasament nu  
trebuie să fie mai mare de 18.000 de tone pe an. 
 
Utilizarea gazelor combustibile rezultate ca un produs 
secundar al procesului de fermentare anaerobă drept 
combustibil. 
 
Utilizarea faclei pentru perioade scurte de timp(avarie sau 
mentenanță la grupul de cogenerare) 

 
 

 gestionarea gunoiului de grajd (dejecțiilor) va trebui să respecte nu doar cerințele aplicabile 

deșeurilor și subproduselor animale ci și pe cele specifice deșeurilor, respectiv HG 

856/2002 privind evidența deșeurilor și toate actele legislative cu efecte subsecvente;  

 dejecțiile animaliere (gunoiul de grajd) sunt materiale de origine animală supuse unui regim 

special de reglementare, prevazut de REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a 

unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu 

sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 

(Regulament privind subprodusele de origine animală) 

 tratarea gunoiului de grajd într-o instalație de fermentare anaerobă necesită o aprobare 

prealabilă din partea Autorității Sanitar Veterinare privind derogarea de la obligativitatea 

sterilizării prealabile 

 necesitatea revizuirii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare ca urmare a 

implementării SMID pe de o parte și ca urmare a dezvoltării propriului serviciu de colectare 

de la populație a dejecțiilor și gunoiului de grajd pe de altă parte 

 implementarea unui sistem unitar de management, coordonat de autoritatea publică locală, 

privind dejecțiile animale generate la nivel de UAT, inclusiv revizuirea Planului local de 

actiune privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați. 

 

 



Raport privind Evaluarea Impactului asupra Mediului – Proiect instalație biogaz Seini, Maramureș 

 

22 

 

 

Capitolul 4 Amplasamentul. Localizare, condiții locale 

Orașul Seini este situat în zona nordică a României la limita NV estică a județului 
Maramureș, la cca. 26 km distanță de Baia Mare – reședința de județ. 

 

 
 

Figura nr. 1 – Localizarea obiectivului 
 
Cu o populație de cca. 10.000 locuitori, Seiniul este o așezare cu o puternică tradiție în 

ceea ce privește creșterea animalelor.  
 

Amplasamentul viitoarei instalații de biogaz se găsește situat în partea sudică a 
intravilanului Orașului Seini pe prima terasă (de 3-5 m) a râului Someş, la o cotă medie de 144 
masl, fiind un perimetru cvasiorizontal, având direcţia scurgerii către SSV, spre albia râului. 
Terenul pe care este propusă realizarea instalației, cu suprafața totală de 32886 m2  este 
proprietatea Orașului Seini.  

 

 
 

Figura nr. 2 – Localizarea amplasamentului 
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Detaliile privind amplasarea incintei sunt prezentate în Figura 1 - Plan de încadrare în 

zonă din Anexa A. 
 
Detaliile privind amplasarea obiectelor construite pe amplasament sunt prezentate în 

Figura 2 - Plan de situație din Anexa A. 
 
Analizând aceste planuri se observă faptul că, proiectul instalației de biogaz nu va utiliza 

întrega suprafață de teren disponibilă ci doar jumătatea sudică a incintei. 
 

Vecinătăţile amplasamentului sunt reprezentate de ferme agricole la nord şi est, de o 
staţie de epurare a apelor uzate la sud, iar la vest este mărginit de un canal ce se varsă în 
Someş, după care se găsesc terenuri arabile.  

 
Întreaga suprafaţă situată la sud-est de oraşul Seini, între CF Baia Mare-Satu Mare şi 

albia râului Someş, este utilizată în scop agricol, existând 2 grupuri de ferme avicole şi de 
porcine, dar şi pentru sortarea agregatelor minerale, fiind prezente, de asemenea, 2 staţii de 
sortare. 

Instalatia de producere a biogazului va fi amplasata in zona unde a funcționat până în 
anul 1989 stația de epurare a apelor uzate rezultate de la ferma de porci.  

Incinta este situată în extremitatea vest-sud-vestică a amplasamentului fostelor ferme 
aferente IAS Seini.  

La nord de amplasament este situată o fermă de creștere porci, funcțională, aparținând 
SC Danamari SRL, iar la est majoritatea fermelor fostului IAS, cea mai mare parte a acestora 
fiind în prezent nefuncționale, în timp ce în unele se desfășoară diverse activități de producție 
sau depozitare.  
 

Distanța față de centrul administrativ al orașului Seini este de 4 Km, iar distanța față de 
zonele locuite este de: 

- 1 km către nord  

- 2,5   km către sud 

- 1,3   km catre est 

- 3,5 km catre vest 

 
Terenul este cuprins în intravilanul orașului Seini în zona reglementată ca funcțiune 

teren activități agrozootehnice – Zona A2 din Regulamentul Local de Urbanism, detalii în Figura 
3 - Reglementări urbanistice din Anexa A. 
 

Drenarea terenurilor din împrejurimi se face prin câteva canale având trasee 
rectangulare sau sinuoase, pe două dintre laturi (vest și sud), canale artificiale de scurgere 
pentru apele pluviale, care se descarcă în râul Someș. 
 

Distanța față de albia râului Someș, care curge la SV de amplasament este de 350 m.  
 

Din punct de vedere topografic, zona are un caracter plan, altitunidea medie pe 
amplasament fiind 145,5 m. Amplasamentul este situat în lunca râului Someș, pe malul drept al 
acestuia. Scurgerea generală (de suprafață și subterană) este de la est către vest, concordant 
cu drenarea zonei de către Someș. 

Din punct de vedere geologic formațiunile geologice ce apar sunt de varstă cuaternară și 
sunt formate din argile, nisipuri și pietrisuri. 
  

Configuraţia geomorfologică a zonei din care face parte şi amplasamentul analizat este 
cea de teren plan, iar cota absolută medie are valoarea de  150,00 m. 
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Amplasamentul propriu-zis şi zona înconjurătoare sunt stabile fără a se semnala 

manifestări ale unor fenomene geodinamice care ar putea afecta comportarea construcţiilor 
existente sau ce se vor edifica. 
 

Din punct de vedere al protecţiei seismice, Normativ P 100-1-2006, oraşul Seini are 
valoarea de vârf a accelerației terenului pentru IMR =100 ani ag= 0,12g  și perioada de control  
a spectrului de răspuns  Tc = 0,7 sec.  

Adâncimea de înghet, STAS 6054 - 77, este de -0,90m faţă de cota terenului. 
 
Investigațiile geotehnice efectuate pe amplasament nu au interceptat apa subterană 

până la o adâncime de 6 m. 
 

Accesul pe amplasament se realizează fie din DN 1C, printr-un drum de exploatare pe 
care se intră între localităţile Săbişa şi Seini, ce traversează apoi CF Baia Mare-Satu Mare, la 
distanţă de cca. 1,5 km de drumul naţional, fie dinspre Seini, din strada Cuza Vodă, pe strada 
Fermelor, urmând de asemenea un drum de exploatare de cca. 600 m. 
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Capitolul 5 Prezentarea proiectului 

5.1 Instalația de biogaz – capacități fizice 

 
În viitoarea instalație de biogaz vor fi utilizate, anual, pe post de materie primă, 

următoarele cantități de materiale și deșeuri(clasificare după tipul de generare): 
- Siloz cultură energetică – 2000 tone 

- Dejecții animale(suine) – 5000 tone 

- Dejecții animale(bovine) – 8000 tone 

- Dejecții animale(păsări) – 5000 tone 

 
 Capacității maxime de tratare îi este asociată rata zilnică de alimentare a instalației, 
respectiv 54,79 tone/zi, respectiv 49,31 tone/zi dejecții și 5,48 tone/zi siloz vegetal. Rețeta 
zilnică privind compoziția(mixtul de deșeuri) poate varia în funcție de mai mulți parametri. 

 
Conceptual o instalație de biogaz funcționează după modelul prezentat în schema de 

mai jos.  

 
            Figura nr. 3 - Etapele de procesare în fabricile agricole de biogaz (PRAßL, 2008) 
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Instalația de biogaz va produce anual o cantitate de biogaz estimata la 1.527.445 m3/an, 

avand o compoziție indicativă de 60% CH4, 39% CO2 și 1% O2, COVNMși H2S. 
 

Din biogazul obtinut se va produce energie electrică, respectiv circa 2.967.030 kWh 
anual.  

Subsidiar, odată cu producerea energiei electrice va fi preluată și utilizată o cantitate de 
cca. 970.564 kW termici - energie termică care va fi utilizată pentru controlul termic al bazinului 
de fermentare și 2.310.000 kW termici - energie termică pentru instalația de uscare a 
digestatului. 
 

Digestatul(dejecția fermentată) este produsul secundar al instalațiilor de biogaz în care 
se produce metan și căldură pornind de la deșeuri organice. În cazul proiectului de față, 
digestatul este un produs lichid (umiditate în stare brută, la ieșirea din fermentator cca. 95%) 
care este supus ulterior separării fracțiilor lichid/solid. 

Cantitățile de digestat rezultate din instalația de producere a biogazului Seini, pornind de 
la parametrii de dimensionare ai instalației sunt de aproximativ: 

 digestat lichid (cu 3% subst. uscată conținut) – 15 150 m3/an 

 digestat lichid (brut) – 5835 tone/an, din care: 

- fertilizant solid (uscat) – 1200 tone/an  

- fertilizant solid (compost) – 2335 tone/an 

 
O imagine sintetică privind inputul și outputul material și energetic al instalației este 

prezentată de tabelul alăturat. 

 
 

Tabelul: Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice 
 

Productia Resurse egergetice folosite in scopul desfasurarii productiei 

Denumirea Cantitate Denumirea Cantitate Furnizor 

Biogaz 
1.527.445 

m
3
/an 

Biomasa 
vegetală 

2000 t/an 
Colectate pe baza de 

contract 

Dejecții 
animaliere 

 18000 t/an 
Ferme de porci, vite si pasari 

din zonă; populatie 

Energie 
electrica 

1590693 
kWh/an 

SEN 

Motorina 20353 litri/an Furnizori produse petroliere 

Digestat lichid (SU 3%) 15150 m³/an 
Energie 
termica 

970.564 kW 
termici 

Produs in instalația de 
cogenerare de inalta 
eficienta Digestat/fertilizant solid 

(uscat+compost) 
5835 t/an 

2.310.000 kW 
termici 

Energie electrică 
2.967.030 
kWh/an 

Biogaz 
1.527.445 

m
3
/an 

Produs in instalația de 
cogenerare de inalta 
eficienta 

Energie termică 
970.564 kW 

termici 
Biogaz 

 
 

5.2 Etapele proiectului  

 
Din punct de vedere instituţional, pentru implementarea proiectului supus analizei este 

necesară parcurgerea unei succesiuni de activităţi pregătitoare. În rezumat, acestea constau în: 
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 Proiectarea si stabilirea soluțiilor tehnice – finalizarea Studiului de Fezabilitate 

 Avizarea componentelor proiectului – obținerea avizelor și acordurilor, inclusiv Avizul 

Tehnic de Racordare la SEN; 

 Proiectarea de detaliu și întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea 

Autorizației de Construire; 

 Obţinerea Autorizaţiei de Construire; 

 Organizarea licitației pentru selecția Constructorului și procurarea echipamentelor; 

 Organizarea activităţilor de pregătire a execuţiei lucrărilor; 

 Construirea propriu-zisă a obiectivelor componente 

 Testarea echipamentelor; 

 Pregătirea pentru Punerea în Funcțiune; 

 Pregătirea instituțională a titularului de proiect(Primăria Seini); 

 Pregătirea personalului de operare; 

 Punerea în funcțiune și Testul de performanță 

 
Demararea lucrărilor de construcţie pentru viitoarea instalație este previzionată pentru 

luna septembrie 2013. Punerea în funcțiune este estimată pentru luna iulie 2014. 
 

În ceea ce priveşte tehnologia de lucru şi schema de maşini ce va fi utilizată pentru 
lucrările de construcţii pe amplasament trebuie precizat faptul că nu vor fi utilizate tehnologii, 
echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrările pot fi executate cu utilaje prezente în mod 
curent pe şantierele de construcţii(buldozere, excavatoare, încărcătoare frontale, automacarale, 
autocamioane). 
 

Activităţile care se vor desfăşura pe amplasament conform planului de execuţie, pentru faza 
de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară, vor fi specifice 
etapelor de implementare a proiectului de realizare a instalației de biogaz, după cum urmează: 

 

 lucrări de amenajare teren 

- lucrări de sistematizare pe verticală – fundaţii şi platforme echipamente și bazine; 

- spații funcţionale – amenajări interioare(laborator, birou, vestiar, grup sanitar, magazie 

de reactivi și materiale); 

 lucrări de construcţii beton şi metalice 

- fundaţii pentru echipamente, utilaje, stâlpi, alte structuri metalice; 

- structuri metalice de susţinere echipamente şi utilaje; 

- platforme şi scări de acces; 

 lucrări de montaj utilaje, echipamente şi conducte 

- montaj utilaje/echipamente; 

- montaj conducte; 

- executarea de legături conducte pentru realizarea proceselor tehnologice şi asigurarea 

cu utilităţi; 

 lucrări amenajări reţele 

- amenajări estacade; 

- amenajări, canale subterane; 

- amenajări reţele: electrice, abur, apă; 

 lucrări instalaţii electrice 

- instalaţie alimentare cu energie electrică – racord exterior la SEN; 
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- instalaţii electrice de forţă şi de iluminat; 

- instalaţie electrică de legare la pământ a utilajelor, echipamentelor, structurilor metalice, 

conductelor tehnologice şi utilităţi, precum şi protecţia împotriva descărcărilor electrice 

atmosferice; 

 lucrări de automatizări 

- Sisteme de Control Distribuit pentru conducerea şi urmărirea proceselor tehnologice; 

- sisteme de automatizare; 

- sisteme de alarmare şi interblocare; 

 rețele apă/canal 

- realizarea alimentării cu apă a folosințelor sanitare și industriale; 

- realizare conexiuni și racorduri interne instalației; 

- realizarea alimentării cu apă caldă necesară desfăşurării proceselor 

tehnologice/încălzire digestor; 

- realizarea reţea apă PSI; 

 lucrări P.S.I. 

- realizarea instalaţiilor de stins incendiu şi dotări P.S.I. conform încadrării proceselor 

tehnologice şi a pericolului de incendiu.  

 
Lucrările necesare organizării pe șantier se vor desfășura conform planului de execuție 

detaliat mai sus. În urma unei proceduri de licitație va fi selectat un constructor care va face 
dovada experienței similare șia capabilității tehnice. 
 

La predarea obiectivului de investiţie, terenul ocupat cu organizarea de şantier va fi 
eliberat de materiale şi readus la starea iniţială. 

 
Utilităţile necesare pe întreaga perioadă de lucru a şantierului: apă, energie electrică, aer 

tehnologic si asigurarea acestora se va realiza prin utilizarea de echipamente mobile, acționate 
de motoare termice. Energia electrică va fi asigurată prin branșarea la rețeaua electrică din 
zonă. 
 

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din şantier va fi realizată de Constructor.   
 

Metodele folosite la execuția lucrărilor cât și în activitatea de exploatare și întreținere a 
instalațiilor proiectate vor urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative care 
vizează activitatea pe șantier. 
 

Nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizări 
suplimentare în România sau CE pentru lucrul sau punerea în operă. 
 

Procurarea echipamentelor, lucrările de construcții civile și montaj vor fi executate de 
către un Constructor ce va fi selectat conform procedurilor Băncii Mondiale în urma unei licitații. 
 

Organizarea activității de șantier, schema de utilaje și personal precum și materialele și 
uneltele folosite în edificarea acestei instalații vor fi de tip clasic.  

Amplasamentul permite o desfășurare logistică corespunzătoare (suprafața terenului aflat 
în proprietatea Autorității publice este suficient de mare) astfel încât să nu fie afectate 
proprietățile învecinate.  
 

Se face precizarea că, terenul afectat instalației de biogaz a fost eliberat de construcțiile 
anterioare (lucrările de dezafectare s-au desfășurat în cadrul unui proiect separat al Primăriei 
Seini), constructorul urmând să primească terenul liber de sarcini. 
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Montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor și obiectelor instalației de biogaz vor fi 

efectuate de echipe specializate, sub supervizarea proiectantului de specialitate.  

 

5.3 Procese tehnologice 

 
Prezentarea descriptivă a procesului tehnologic este realizată corelat cu indicativele 

privind obiectele și instalațiile cuprinse în Figura 2- Plan de situație din Anexa B, unde este 
prezentată localizarea obiectelor care intră în alcătuirea instalației.  
 

Instalația va fi operată conform diagramei de flux prezentată în figura următoare: 
 

 
Figura nr. 4 - Fluxul tehnologic de producere biogaz din gunoi de grajd și culturi energetice 

 

 

Fermentația anaerobă, proces, prin care se obține biogaz din gunoiului de grajd și 
materiilor vegetale/organice, se desfășoară în condiții controlate în digestor. 

 
Aprovizionarea dejecțiilor și materialului vegetal se va realiza în mod diferit. Astfel: 
 

 materialul vegetal, silozul de porumb, va fi transportat de producător, după recoltare și 
cântărire, direct la silozurile de stocare. Aici, va fi descărcat prin basculare și compactat cu 
tractorul pe pneuri din dotarea instalației. După compactare(care are rolul de a îndepărta 
aerul din masa de siloz) va fi acoperit cu o folie din polietilenă 
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 dejecțiile provenite din gospodăriile populației vor fi transportate fie individual, cu mijloace 
proprii, fie de către serviciul Primăriei, utilizând tractorul cu remorcă sau după caz, cisterna 
pentru lichide. După cântărire, dejecțiile solide vor fi descărcate pe platforma de solide iar 
cele lichide în bazinul subteran de recepție T100 

 dejecțiile provenite de la operatorii economici vor fi transportate de către generatori, cu 
mijloace proprii, cântărite și descărcate după caz, pe platforma de solide sau în bazinul de 
dejecții lichide T100 

 
Vehiculele de transport, indiferent de proprietar, la ieșirea din amplasament vor fi 

igienizate (spălate) și cântărite. Igienizarea se va realiza utilizând o pompă mobilă de mare 
presiune. Apa va fi asigurată din forajul subteran ce va fi executat pe amplasament. 

Cele două bazine îngropate, pentru dejecții lichide, au fost dimensionate astfel încât să 
poată prelua atât rata medie zilnică de aprovizionare a instalației (evaluată la 36 m3 zilnic – câte 
un transport a 18 m3 de la fiecare generator – AGROZOOTEHNICA S.A. și DANAMARI SRL2) 

cât și șocul hidraulic al unei eventuale perioade ploioase. 
Capacitatea de stocare a platformei de dejecții solide este acoperitoare și pentru situația 

simultaneității generării acestor deșeuri pentru toți operatorii economici generatori. 
Considerând natura și diversitatea substraturilor utilizate, precum și necesitatea 

asigurării unui amestec omogen de substraturi, alimentarea digestorului este o operație 
complexă ce presupune alimentarea combinată de materiale solide, semisolide și lichide prin 
intermediul unui sistem centralizat și complet automatizat. 

Rețetele de alimentare vor fi stabilite și revizuite periodic pronind de la specificitatea 
materialelor supuse tratării. Periodic se vor efectua determinări analitice pentru stabilirea 
caracteristicilor acestor materiale. 

Digestorul este alimentat cu ajutorul pompei cu șurub, P510, care va realiza 
omogenizarea substraturilor solide și lichide.  Alimentarea substratului solid (porumb siloz, 
gunoi de grajd cu conținut ridicat de substanță uscată) se va face direct în pompa P510, cu 
ajutorul alimentatorului de solide, A100 cu capacitatea de 40 m3.  Alimentatorul de solide este 
alcătuit dintr-o cuvă metalică a cărei încărcare se face cu ajutorul unui încărcător frontal. Pe 
lângă capacitatea de stocare, alimentatorul asigură mărunțirea/omogenizarea substratului, fiind 
prevăzut cu două șnecuri verticale cu cuțite, antrenate electric, și alimentarea controlată fiind 
prevăzut cu sistem automat(legat la PLC) de dozare a cantității alimentate. Timpul de staționare 
a substratului în alimentator va fi de câteva ore. 

 
 
Faza lichidă va fi alimentată din tancul de recepție și stocare T100, cu ajutorul pompei 

verticale, P100: 

 indirect prin alimentarea pompei cu mixer, P510 în care lichidul și faza solidă(alimentată 
de A100) sunt amestecate formând un fluid omogen, care este pompat apoi în digestor; 

 direct în digestor cu ajutorul pompei verticale P100. 
 

Tancul de recepție  are o capacitate de 82,5 m3, va fi construit din beton armat, complet 
îngropat, cu capac pentru minimizarea emisiilor în atmosferă; de asemenea, este prevăzut cu 
un agitator submersibil, din oțel inoxidabil pentru o bună omogenizare a substratului lichid. În 
acest tanc se va colecta levigatul rezultat de pe platforma de deșeuri solide și de pe platforma 
de stocare a compostului. 

Suplimentar, asigurând astfel maximă flexibilitate în operare, au fost  prevăzute: 

 un alt bazin, T110 ce va funcționa ca vas de alimentare – stocare de co-substrat lichid, 

cu volum de 105 m3. Acesta va prelua levigatul rezultat de la platformele de depozitare a 

                                                 
2
 Cele două societăți dispun de capacități de stocare suficiente ca volum și corespunzător amenajate din 

punct de vedere tehnic. Optimizarea fluxurilor materiale va fi realizată pe parcursul exploatării instalației 
de biogaz și pe măsură ce populația va fi determinată să participe activ la renunțarea la soluțiile de 
stocare temporară a dejecțiilor în zona locuită. 
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porumbului siloz, apele pluviale colectate de pe platformă și condensul separat din biogaz, 

și poate asigura stocarea temporară a surplusului de co-substrat lichid. T110 este de 

asemenea construit din beton armat, complet îngropat, prevăzut cu capac pentru 

minimizarea emisiilor în atmosferă prevăzut cu un agitator submersibil, din oțel inoxidabil, 

pentru omogenizarea substratului și o pompă verticală cu care lichidul va fi alimentat în 

tancul T100, pentru introducerea în fluxul tehnologic; 

 un reciclu, realizat cu pompa centrală (de tip manifold), P500, care asigură alimentarea 

cu digestat, necesar alimentării substratului, în cazul unui deficit de lichid pe platformă, sau 

din contră, în cazul în care există deja exces de lichid în digestor. 

 unitate de mărunțire, A110 pentru pregătirea corespunzătoare a gunoiului de grajd 

solid; unitatea de mărunțire va fi amplasată pe capacul bazinului T100 și va funcționa la un 

debit nominal de 6 m3/h. Biomasa solidă este mărunțită înainte de a fi amestecată cu 

dejecțiile lichide, iar produsul rezultat este pompat în digestor. Procesul de mărunțire va 

îmbunătăți producția de biogaz, va reduce consumul energetic necesar omogenizării și va 

conduce la evitarea apariției fenomenului de spumare în digestor. 

 
Bazinele pentru lichide vor fi amplasate în apropierea camerei de pompare pentru 

optimizarea sistemului de pompare. Pentru minimizarea emisiilor și a riscului de apariție a 
scurgerilor, umplerea și golirea se vor face cu ajutorul sistemului automat de pompare, sau 
gravitațional.  
 

Timpul de stocare al deșeurilor lichide este recomandat să nu depășească trei zile, 
pentru a evita pierderile proprietăților energetice ca urmare a degradării substratului în timp. 
 

Tehnologia considerată în această configurație este fermentația anaerobă într-o singură 
etapă, ce se desfășoară într-un digestor circular, R200 cu capacitatea de 2814 m3, volum net 
(diametrul interior 26 m iar înălțimea pereților de 6 m), îngropat 1 m, construit din beton 
ranforsat cu rezistență ridicată la infiltrația de apă și expunerea în mediul agresiv.  Nivelul 
maxim de lichid recomandat este de 5.3 m, păstrându-se liberă o înălțime de aproximativ 0.7 m, 
ca zonă de siguranță. 
 

 
Figura nr. 5  Digestor anaerob  
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Volumul digestorului este proiectat pentru a asigura timpul de retenție necesar pentru a 
maximiza degradarea substratului și implicit a producției de biogaz. Considerând natura 
substratului, timpul optim de retenție recomandat de proiectant este de aproximativ 55 zile. 
Încărcarea organică maximă este, din aceleași considerente, păstrată la o valoare scăzută 
(MOS - 2.87 kg/m3/zi), valoare la care se evită supradozarea sistemului microbian. Un alt 
parametru important în dimensionarea și stabilirea dozei de alimentare este concentrația ionului 
amoniu în digestor. Pentru optima desfășurare a reacțiilor metabolice este necesară păstrarea 
unui raport C:N în limitele [20:1 - 30:1]. 
 

Din punct de vedere masic, rata zilnică de alimentare a digestorului este evaluată la cca. 
54 m3 materie brută, rețeta de alimentare (ponderea solide/dejecții lichide/siloz vegetal) putând 
varia în funcție de mai multi parametrii. Totuși prioritară rămâne încărcarea cu materie organică 
volatilă a digestorului. Operarea optimă are loc în intervalul de temperatură 39-41°C(fermentație 
în regim mezofil).  Încălzirea digestorului, prevăzut cu izolație termică atât pentru podea cât și 
pentru pereți, se face prin serpentinele de încălzire din polietilenă, amplasate în interior. 
Digestorul este echipat cu două agitatoare orizontale submersibile și un agitator diagonal cu 
motor amplasat exterior, pentru asigurarea omogenizării substratului și pentru prevenirea 

sedimentării materiei organice. 
Figura nr. 6  Elementele unui digestor 

 
Digestorul este prevăzut cu acoperiș alcătuit din două membrane, dintre care cea 

exterioară este are rol protector și este întotdeauna sub presiune pentru a asigura stabilitatea 
sistemului, iar cea interioară, impermeabilă la aer funcționează ca rezervor de biogaz.  

 
Spațiul util de depozitare a gazului corespunde acestei membranei interioare 

(capacitatea maximă de stocare a acoperișului este de 1110 m3). Suprapresiunea între cele 
două membrane este între 1.5 - 3 mbar. 
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Figura nr. 7  Reprezentarea schematică a sistemelor componente ale acoperișului de stocare a 

gazului și a elementelor de siguranță auxiliare 
 

Digestorul este echipat cu o structură suport a acoperișului alcătuită dintr-un suport 
central, și un sistem de tensori ce conectează stâlpul central cu pereții digestorului. 

Pentru a preveni coroziunea unității de cogenerare, gazul trebuie să fie aproape complet 
desulfurat. Desulfurarea se face prin metoda biologică în care hidrogenul sulfurat este 
transformat în sulf elementar. Procesul se desfășoară sub acțiunea bacteriilor sulfoxidante, ce 
se dezvoltă în condiții aerobe la suprafața digestatului, ca atare, este prevăzut un sistem 
automatizat de injecție de aer în interiorul digestorului. Cantitatea totală de aer ce intră în 
digestor nu trebuie să depășească 2 – 5 % din volumul total de biogaz produs. Necesarul de 
aer zilnic, depinde de producția și calitatea gazului obținut. 

Pentru a asigura funcționarea optimă a unității de cogenerare gazul trebuie sa fie în 
prealabil tratat, pentru îndepărtarea totală a umidității și a contaminanților. O parte din umiditate 
se elimină la trecerea biogazului prin conductele subterane. Suplimentar este prevăzut un 
uscător de gaz, în care, prin răcire avansată (7 °C) se obține îndepărtarea totală a umidității.  

Condensul se colectează și se recirculă. Gazul brut, este introdus în filtrul de cărbune 
activ unde are loc reducerea conținutului de siloxani și reducerea avansată a concentrației de 
hidrogen sulfurat. 

Digestatul rezultat în urma fermentației este supus operațiilor de posttratare, realizată 
prin separare fază lichidă/solidă și uscarea fazei solide. 

Digestatul este pompat cu ajutorul pompei centrale, P500 din digestor direct la 
separatorul A300.  

Aici se realizează mecanic, operația de separare a digestatului în două faze: o fază 
lichidă cu un conținut de umiditate de aproximativ 93 % și o fază solidă cu conținut de masă 
uscată de 27 – 30 %.  

Faza lichidă va fi transportată cu pompa P300 în bazinele existente pe platformă, bazine 
din beton armat, obiecte construite în cadrul fostei stații de epurare dezafectată. 
 

Membrană rezervor gaz PE 

Membrană PVC 
Valvă de 
siguranță 

Agitator 

Ventilator 
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Figura nr. 8  Model de echipare a unei baterii duble de separatoare solid/lichid  

 
Faza solidă este descărcată gravitațional din separator și colectată pe platforma 

betonată amenajată în acest scop.  
Utilizând un transportor elicoidal, solidul este transportat către uscătorul cu bandă, A310. 

Uscătorul este un utilaj complex, care utilizează la rândul lui căldura recuperată de la unitatea 
de producere a anergiei electrice (motorul generatorului). O unitate de ventilație cu un debit  de 
cca. 15.000 m3/h preia aerul rece exterior și îl trece prin schimbătoarele de căldură. Aerul 
fierbinte trece prin masa de solid supus uscării fiind exhaustat apoi după trecerea printr-o 
unitate de tratare a aerului (scruber umed). Scruberul, funcționează ca o unitate de recuperare 
a amoniacului desorbit, rezultat din evaporarea fazei lichide din digestat. Utilizând o soluție de 
spălare acidă (pH 4,0, corectat prin adaos de acid sulfuric), scruberul generează ca subprodus 
o soluție de sulfat de amoniu care va fi utilizat ca îngrășământ lichid. 
 

În urma uscării, rezultă un material solid, cu proprietăți fertilizante, cu un conținut de 
substanță uscată de până la 88 %, care va fi însăcuit. 
 

Biogazul produs în digestor se răcește la trecerea prin conductele subterane, eliminând 
în acest mod umiditatea. Condensatul se reintroduce în digestor, iar gazul este ars în motorul 
unității de  cogenerare de energie electrică și termică (CHP – combined head and power).  
 

Generatorul, cu o capacitate de 0,47 MW, reprezintă o unitate funcțională complexă. 
Este  echipat cu o incintă insonorizantă (container metalic), instalație proprie de răcire și 
schimbătoare recuperatoare de căldură de la motor. 
 

Electricitatea se va vinde către rețeaua națională. Energia termică se va folosi pe de o 
parte pentru încălzirea fermentatorului, o parte la uscarea nămolului fermentat (digestat) iar 
excesul poate fi valorificat către terți. Ca o măsură de securitate, în cazul unei defecțiuni a 
sistemului de ardere CHP, stația de biogaz este prevăzută cu un sistem de faclă ce poate arde 
gazul rezultat din proces. 
 

Instalația de biogaz este prevăzută cu o cameră de control automată de unde se 
controlează toate componentele tehnice. Sistemul de automatizare cuprinde: analizor de gaz, 
controlul automat al sistemului de pompare al substratului, supraprotecție și controlul presiunii și 
temperaturii, senzor de nivel al membranei interne a acoperișului, senzorul de nivel al 
substratului, senzorul de control al scurgerilor de digestat, echipamente de siguranță. 
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Din punct de vedere al controlului procesului, câteva precizări importante trebuie făcute: 

 Masa introdusă în digestor este controlată din punct de vedere al greutății cu ajutorul 
celor 4 celule situate la baza alimentatorului de solide. Aceste măsurători sunt 
înregistrate de către un senzor care trimite un semnal analogic la sistemul de control 

 În timpul funcționării normale digestorul este golit prin aspirare de către pompa 
centrală. Această operațiune este controlată cu ajutorul supapelor pneumatice 
deschise / închise 

 Biogazul produs este stocat în acoperișul digestorului, sub membrana internă  

 Capacitatea de stocare a gazului din digestor se calculează pornind de la înălțimea la 
care este ridicată  membrana interioara și de la presiunea indicator dintre cele două 
membrane. Presiunea din membrana interioara este reglată de ventilatorul(suflanta) 
folosit pentru membrana superioară 

 Presiunea de operare din interiorul reactorului este între 1 și 3, 0 mbar. Dacă 
presiunea a crescut mai mult de 3,5 mbar, un dispozitiv de securitate pentru 
suprapresiune evacuează aerul dintre cele două membrane printr-un ventil până la 
când presiunea este din nou în intervalul de funcționare. Presiunea în membrana 
superioară reglează volumul de stocare al digestorului pentru gaz și volumul de gaz 
care urmează să fie ars în cogenerare. 

 
Biogazul colectat în conductele de gaz trece prin uscător pentru a se răci și merge mai 

departe  la suflanta de biogaz. Controlul calității biogazului se face după uscătorul de biogaz. 
Instrumentul de control  măsoară concentrațiile de CH4, CO2, H2S, O2. În funcție de concentrația 
de H2S a biogazului, acesta va trece prin filtrul cu cărbune activ, sau nu. După filtrul cu cărbune 
un analizor de biogaz este instalat pentru asigurarea că, conținutul de H2S este corespunzător.  
De aici, biogazul merge la unitatea de cogenerare.  
 

Controlul unității de cogenerare (CHP) și toate dispozitivele auxiliare situate în interiorul 
CHP sunt controlate de propriul sistem al unității – altfel spus, unitatea de cogenerare are 
propriul sistem de control al funcționării. 
 

Facla pentru biogaz este folosită doar ca o urgență, dacă CHP se închide sau calitatea 
biogazului, măsurată după filtru de carbune activ nu îndeplinește cerințele de intrare în 
CHP(conținut prea mare de H2S). 

 

5.4 Personal de operare 

 
Instalația de producere biogaz va fi deservită de un număr de unsprezece (11) persoane 

care vor fi instruite corespunzător. Două persoane vor avea ca atribuții asigurarea 
managementului întregului proces (controlul input-urilor de materiale, coordonarea serviciului 
local de gestionare a dejecțiilor, coordonarea valorificării digestatului, controlul performanțelor 
energetice, publicitatea proiectului). Alte două persoane vor fi instruite efectiv în operarea 
instalației, având rolul de control operațional al funcționării. 

 
Două persoane vor fi angajate pentru verificarea conformității dejecțiilor aprovizionate și 

mentenanța exterioară a spațiilor(curățenia amplasamentului, spălarea vehiculelor la ieșierea 
din amplasament), iar alte două persoane vor fi angajate pentru a deservi utilajele (tractorul și 
încărcătorul frontal). Fără a face parte din staff –ul permanent, a fost prevăzut un post 
permanent de pază (3 persoane/24 ore), serviciu ce poate fi și subcontractat. 

 
Pentru necesitățile administrative și igienico-sanitare vor fi amenajate facilități 

corespunzătoare (toalete, dușuri cu apă caldă, vestiare, încăpere pentru servit masa).  
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De asemenea, având în vedere caracterul demonstrativ al proiectului, va fi amenajată și 
o sală de prezentări/întîlniri publice în zona de acces pe amplasament. 

 
 

5.5  Materii prime, substanţe sau preparate chimice  

 
 Materia primă care va fi utilizată va fi constituită din deșeuri provenite de la fermele de 
animale (cod deșeu 02 01 06) rezultate din ferme de creștere a porcilor, vacilor și găinilor și 
siloz produs din culturi energetice vegetale(porumb sau sorg).  
 
 De asemenea, în instalația de producere biogaz va fi utilizat și gunoiul de grajd colectat 
din gospodăriile individuale și depozitat pe platforma de stocare construită în cadrul proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” finanţat de GEF/Banca Mondială, Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi cofinanțat de Guvernul României. 
 

În viitoarea instalație de biogaz vor fi utilizate, anual, pe post de materie primă, 
următoarele cantități de materiale și deșeuri(clasificare după tipul de generare): 

- Siloz cultură energetică – 2000 tone 

- Dejecții animale(suine) – 5000 tone 

- Dejecții animale(bovine) – 8000 tone 

- Dejecții animale(păsări) – 5000 tone 

 
 Capacității maxime de tratare îi este asociată rata zilnică de alimentare a instalației, 
respectiv 54,79 tone/zi, respectiv 49,31 tone/zi dejecții și 5,48 tone/zi siloz vegetal. Rețeta 
zilnică privind compoziția(mixtul de deșeuri) poate varia în funcție de mai mulți parametri. 
 

Referitor la cele 18.000 tone an deșeuri (dejecții solide/lichide și semilichide) utilizate în 
instalația de producere a biogazului, conform declarațiilor generatorilor și informațiilor 
sistematizate din raportările privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG 
856/2002 aparținând fiecărei societăți generatoare, a rezultat situația sintetică prezentată în 
tabelul următor. 

 
În prezent, cele 18.000 tone dejecții/gunoi de grajd sunt colectate și stocate temporar la 

locul de generare, fiind sezonier, administrate sub formă de îngrășământ pe terenuri agricole 
din aria administrativă a orașului Seini sau în imediata vecinătate a acestuia. 
 

             Tabel Dejecții preluate în instalația de biogaz 
 

Operator Cantitate t/an Categorie 

Danamari SRL 4000  
Porcine - 5000 

Gospodării individuale 1000 

Galinus SRL 1900  

Pasari - 4902 

SABISANA srl 1000 

ALFA CULT  22 

Filstar srl 180  

Karin SRL 1800  

AGROZOOTEHNICA SA 7000  

Bovine - 8040 
SIM GREEN AGRO 20 

Iosif Cheisperger 20 

Gospodării individuale 1000 

Siloz vegetal (sorg / 
porumb) 

2000 Biomasă 2000 
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Așa cum a fost precizat în secțiunile anterioare Instalația de producere biogaz va prelua 
din fluxurile actuale de deșeuri 18.000 tone dejecții animaliere anual și o cantitate de siloz 
vegetal de cca. 2000 tone/an. 
 
 
Tabel Dejecții preluate în instalația de biogaz (parametrii tehnici) 

 
Indiferent de sursa de origine, materialele și deșeurile care constituie materie primă 

pentru instalația de biogaz, pentru situația în care se dorește utilizarea schemei de sprijin pentru 
energie regenerabilă, vor trebui să fie însoțite de Certificate de origine în conformitate cu 
prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 46 din 5 martie 2012 privind aprobarea 
Procedurii de emitere a Certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și 
industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie 
electrică. 
 
 Transportul dejecțiilor de la locul de generare la instalația de biogaz va fi efectuat de 
către generatori – operatori economici sau persoane fizice. Suplimentar, pentru a crește rata de 
colectare a gunoiului de grajd de la populație, Primăria va organiza un serviciu de colectare a 
acestor deșeuri, utilizând vehiculele furnizate în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării 
cu Nutrienţi” finanţat de GEF/Banca Mondială, Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare şi cofinanțat de Guvernul României. 
 

a. Dejecții ferme de vaci 
Dejecțiile solide și lichide provenite din creșterea vacilor vor fi aprovizionate de la 

următoarele unități: SC Agrozootehnica S.A. Seini, SIM Green Agro SRL și Iosif Cheisperger – 
persoana fizică. Pentru SC Agrozootehnica SA este stabilită preluarea unei cantități de cca. 
6000 tone/an dejecție (lichid și solid). Diferența de calcul de 1000 tone din această categorie de 
deșeuri va fi preluată de la persoane private fie direct fie prin serviciul primăriei. 

 
b. Dejecții ferme de porci 
Dejecțiile provenite de la creșterea porcilor vor fi aprovizionate de la SC DANAMARI 

SRL, unitate amplasată în imediata vecinătate a instalației de biogaz. Va fi preluată o cantitate 
anuală de  cca. 4000 tone/an.  

Acestea vor fi transportate de operatorul economic generator, cu mijloace proprii, fie 
direct din chesonul de preluare amplasat în incinta fermei, fie din unul dintre cele două bazine 
exterioare (a câte 5000 mc fiecare)  de stocare a dejecției.  

În viitorul apropiat este posibilă (și fezabilă economic) asigurarea unei legături prin 
conductă pentru preluarea acestor dejecții și respectiv eliminarea operațiilor de transvazare și 
transport. 

O diferență de cca. 1000 tone/an din acest tip de deșeuri se consideră a fi colectată de 
serviciul Primăriei Seini de la gospodăriile persoanelor fizice. 

 
c. Dejecții ferme de păsări 

Nr. 
crt. 

Input 
(tone) 

Categorie 
Substanța 
Uscată 
( % ) 

Materii 
solide 
(tone) 

Substanță 
organică 
(% din solide) 

Substanța 
organică 
(tone) 

Umiditate 
(%) 

Apa 
volum 
total 
(m³) 

1 5000 Dejectii porci 4,7 235 71,9 168,965 95,3 4765 

2 8000 Dejectii vaci 12 960 85,6 821,76 88 7040 

3 5000 Dejectii pasari 32 1600 75 1200 68 3400 

4 2000 Siloz vegetal 32,6 652 94,7 617,444 67,4 1348 

Total  20000   3447  2808,169  16553 
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Creșterea păsărilor este o activitate cu o cotă importantă în economia locală. În Seini, 
numărul operatorilor economici care desfășoară acest tip de activitate este mare, cantitățile de 
dejecții de acest tip fiind și ele semnificative. 
 

În această etapă de implementare a proiectului au fost considerate eligibile ca materiale 
de intrare în instalația de biogaz doar dejecțiile rezultate de la o parte dintre fermele de 
dimensiuni mici – fermele mari (EuroBroiler, Tovira Prod și ROMAVIS) nu au fost incluse în 
această etapă a aproiectului în acest flux.  

 
d. Biomasa vegetală  
Pentru exploatarea corespunzătoare a instalației de biogaz este necesară și o cantitate 

anuală de cca. 2000 tone masă vegetală. Aceasta va fi procurată anual, pe bază de contract. 
După recoltare, operatorul economic furnizor, va transporta masa vegetală pe amplasamentul 
instalației de biogaz unde aceasta va fi stocată pe platforma siloz dedicată. 
 

e. Carburantul utilizat pentru activitățile de transport și manevrare a deșeurilor(la 
aprovizionare) și digestatului la administrarea pe terenurile agricole este motorina. 
 

Consumul anual este estimat la: 
- 10605 litri/an – transport dejecții de la generatori la instalația de biogaz 

- 9166   litri/an – transport și administrare digestat pe terenurile agricole 

- 9748   litri/an – consum utilaje și vehicule în incinta instalației de biogaz 

 
f. Acidul sulfuric  
Pentru exploatarea corespunzătoare a scruberului aferent uscătorului de digestat este 

necesară asigurarea unui mediu acid(pH în jurul valorii 4) pentru apa de spălare a aerului 
evacuat din uscător. Absorbția amoniacului se realizează în mediu acid, produsul de reacție 
fiind sulfatul de amoniu. Randamentul de absorbție este de cca. 87%. Consumul lunar de acid 
sulfuric (32% concentrație)  este de cca. 3160 kg / lună.   

Acidul va fi aprovizionat de la furnizori autorizați, stocarea și utilizarea lui pe 
amplasament făcând obiectul unei autorizări separate.  

 

5.6 Utilități 

 
Pentru funcționarea corespunzătoare a instalației este necesar asigurarea cu utilitati: 

energie electrică, apă, colectarea deșeurilor, servicii de mentenanță, servicii de laborator, 
servicii de transport. 
 

a. Energia electrică, va fi asigurată prin racord la linia de medie tensiune amplasată la 
est de incinta instalației (cca. 300 m distanță). În lungul drumului existent (teren domeniu public) 
va fi pozat un singur cablu electric îngropat prin care se va realiza, după caz, alimentarea 
obiectivului – în etapa de inițiere a activității(primele 50 de zile) iar apoi injecția în SEN a 
surpulsului de energie electrică. 

Conform procedurilor legale actuale, toate elementele componente ale ATR (Aviz Tehnic 
de Racordare) vor face obiectul unei proceduri separate de avizare urbanistică și autorizare a 
construirii. 

Consumul mediu de electricitate al instalației este de cca.  1.590.693 kWh/an.  
 

b. Alimentarea cu apă – pentru folosințe igienico-sanitare, spălări platforme și vehicule 
și incendiu, va fi asigurată din sursa proprie – foraj de mică adâncime, ce va fi executat pe 
amplasament. Din foraj, apa va fi preluată cu o pompă submersibilă, fiind stocată în rezervorul 
suprateran cu capacitatea de 35 m3. 
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Consumul mediu zilnic de apă va fi de  3,24 m3/zi. 
Pentru scop potabil apa va fi furnizată pe bază de contract de un furnizor autorizat. 

 
c. Colectarea apelor uzate. Apele uzate rezultate de la grupurile sociale (toalete și duș) 

vor fi colectate, împreună cu apele uzate rezultate de la platforma de spălare a vehiculelor în 
bazinul vidanjabil cu capacitatea de 12 m3. Acesta va fi periodic vidanjat de Operatorul Regional 
de Apă sau un subcontractor acreditat al acestuia. Apele uzate vidanjate vor fi descărcate în 
una dintre stațiile de epurare din Orașul Seini. 

Cantitatea medie zilnică de apă uzată generată este de 1,56 m3/zi. 
 

d. Colectarea și preluarea deșeurilor Deșeurile de tip menajer și asimilabil generate 
pe amplasament vor fi preluate de operatorul local de salubritate, pe bază de contract. 
 

Uleiul uzat – rezultat din mentenanța periodică a generatorului de electricitate va fi stocat 
temporar într-un butoi metalic așezat în cuvă de metal și va fi preluat de unul dintre operatorii 
autorizați pentru asemenea servicii. 
 

Deșeurile periculoase sau nepericuloase – ajunse accidental pe platforma de stocare a 
dejecțiilor din gospodăriile populației, vor fi triate de personalul instalației și stocate separat în 
pubele marcate corespunzător. Vor fi preluate de operatorul local de salubritate ăn cadrul 
campaniilor periodice dedicate acestor tipuri de deșeuri. 
 

Deșeurile de natură animală – altele decât dejecțiile (categoria cadavre de animale, 
resturi de organe, etc), ajunse accidental pe platforma de stocare a dejecțiilor din gospodăriile 
populației, vor fi triate de personalul instalației și stocate separat într-un recipient corespunzător 
(acoperit). Periodic vor fi ridicate de operatorul desemnat la nivelul UAT Seini pentru colectarea 
și neutralizarea cadavrelor de animale. 
 

e. Serviciile de mentenanță Echipamentele importante vor fi achiziționate în condiții de 
furnizare a unei perioade de garanție tehnică de 2 ani și cu asigurarea intervențiilor în timp 
scurt. 
 

f. Serviciile de laborator Exploatarea instalației presupune verificarea periodică a 
rețetelor de alimentare și corelarea acesteia cu cei ai parametrilor procesului. Verificarea 
periodică a compoziției dejecțiilor crude (pe de o parte) ca și a produșilor rezultați (digestat solid 
uscat, digestat solid umed – deshidratat, digestat lichid) va fi efectuată utilizând serviciile unui 
laborator acreditat, zonal. 
 

Pe de altă parte servicii acreditate de laborator sunt necesare pentru monitorizarea de 
mediu a amplasamentului (ape subterane, emisii atmosferice, zgomot). 
 

g. Servicii de transport Echipamentele de transport procurate prin proiectul paralel – 
Amenajarea platformei de gunoi de grajd (tractor cu 2 remorci, încărcător frontal, cisternă 
dejecții și mașină de împrăștiat gunoi de grajd) pot asigura în mod corespunzător serviciile de 
aprovizionare a instalației cu dejecții crude.  
 

În schimb, pentru perioada de campanie de administrare a dejecțiilor lichide pe terenurile 
agricole (ținând cont de perioada lungă de interdicție agrochimică), va fi nevoie și de 
subînchirierea unor echipamente, existente dealtfel la nivel local3, pentru perioade determinate 
de timp. 

  

                                                 
3
 Societățile AGROZOOTEHNICA SA și DANAMARI SRL și-au exprimat deja intenția de colaborare 



Raport privind Evaluarea Impactului asupra Mediului – Proiect instalație biogaz Seini, Maramureș 

 

40 

 

 

Capitolul 6 Alternative 

 
  

Investiția este finanțată de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în cadrul 
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. În derularea proiectului privind realizarea 
unei instalații pilot de producere a biogazului au fost parcurse până în prezent mai multe etape 
de selecție a unui amplasament eligibil – la nivel de localitate în cadrul Studiului de 
Prefezabilitate.  
 

Localitatea Seini a fost selectată pornind de la criterii care au evaluat riscul local privind 
poluarea cu nitrați, efectivele de animale și rata de generare a dejecțiilor animaliere, 
capabilitatea economică și instituțională a titularului de a implementa efectiv proiectul.  
 

Un alt criteriu important al acestei selecții din faza de Prefezabilitate a constat în 
disponibilitatea terenului pentru realizarea investiției (teren aflat în proprietatea publică a UAT și 
beneficiind de o amplasare topografică corespunzătoare – raportat la distanțele față de 
generatorii de deșeuri și zonele protejate (naturale sau locuite). 
 

În condițiile în care amplasamentul instalației a fost ales având pe baza unui set de 
criterii în faza anterioară de proiectare, alternativele luate în considerare în etapa de analiză a 
fezabilității tehnico-economice a proiectului au avut în vedere următoarele ipoteze: 

 limitarea capacității de tratare a instalației ca urmare a constrângerilor legate de 

valoarea investiției, la 18000 tone/an deșeuri animalire (dejecții, cod 02 01 06) și 2000 

tone/an biomasă sub forma de siloz vegetal 

 disponibilitatea unei suprafețe mari de teren(dimensiunea amplasamentului pus la 

dispoziție este de 32886 m2, mai mult decât suficient) 

 existența unui al doilea proiect din aceeași categorie, finanțat de Ministerul Mediului – 

Realizarea unei platforme de stocare dejecții și furnizarea de mijloace de transport și 

administrare pe tereuri agricole pentru acestea 

 au fost luate în considerare toate aspectele privind integrarea platformei de dejecții ca 

unitate funcțională parte din instalația de producție biogaz, toate elementele de interes 

privind construirea, exploatarea, întreținerea au fost internalizate, unificându-se toate 

problemele legate de surse de poluanți și impact cumulativ al exploatării 

 istoricul amplasamentului și echiparea edilitară(construcții și instalații) încă existente 

pe amplasament, multe în stare bună de conservare – utilizarea anterioară a fost stație 

de epurare dejecții și instalație de biogaz 

 posibilitatea accesării schemei de sprijin privind energiile regenerabile pentru energia 

electrică produsă. 

 
Implementarea proiectului Instalație pilot pentru producerea biogazului Seini se va 

realiza în paralel și corelat cu alte două proiecte din sectorul gestionării deșeurilor, respectiv: 

 Componenta Platformă de stocare a gunoiului de grajd – realizată prin proiectul 

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 

 Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș - proiect 

propus spre finanțare prin POS Mediu. 
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 Pe de altă parte, de interes în programul de implementare al proiectului de față, supus 

avizării, este și graficul de realizare a investițiilor derulate de Operatorul Regional de Apă privind 

punerea în funcțiune a stațiilor de epurare(trei la număr) din aglomerarea Seini. 

 
La analiza alternativelor, încă din etapa de analiză a fezabilității tehnico-economice a 

proiectului, au fost luate în considerare două scenarii si anume: 
 

 Scenariul A – realizarea unei instalații de biogaz, cumulând platforma de stocare 

dejecții, cu producere de energie electrică și căldură în regim de cogenerare de 

înaltă eficiență. Conceptul de cogenerare presupune producerea simultana a 

doua forme de energie: electrica si termica, cu aceeasi instalatie, folosind 

aceeasi cantitate de combustibil. 

 Scenariul B - realizarea unei instalații de biogaz, cumulând platforma de stocare 

dejecții, cu producere de energie electrică fără utilizarea în regim de înaltă 

eficiență a căldurii reziduale. 

 
Diferențele dintre cele două scenarii constau în: 
 

 similitudine a echipării tehnice și a fluxului tehnologic până la punctul final al tratării și 

valorificării fracției solide a digestatului, în scenariul A producerea de energie electrică și 

căldură se face în regim de cogenerare de înaltă eficiență; 

 in scenariul A, energia termica obtinuta cu ajutorul schimbatoarelor de caldura, prin 

recuperarea acesteia din gazele de ardere, din sistemul de racire a motorului si din sistemul 

de racire a uleiului, se utilizeaza pentru incalzirea fermentatorului, la uscarea namolului 

fermentat(digestat), iar excesul poate fi valorificat catre terti;   

 recuperarea intregului potential de caldura eficientizeaza semnificativ sistemul de 

cogenerare, eficienta totala a intregului sistem putand ajunge la circa 90%, in conditiile in 

care caldura recuperata este utilizata intr-un proces de incalzire; 

 producerea concomitenta de energie electrica si termica, in instalatia de cogenerare, este 

considerabil mai eficienta decat producerea separata a acestora. Eficienta se remarca 

la nivelul cantitatii de combustibil primar utilizat, cu pana la 40% mai putin combustibil 

consumat;  

 reducerea consumului de combustibil pentru producerea energiei atrage dupa sine 

costuri mai mici, si implicit, o economisire substantiala, care contribuie la amortizarea 

investitiei intr-un timp scurt; 

 in scenariul B digestatul solid nu mai este uscat, implicit, o mare parte a energiei termice 

rezultate din răcirea motorului termic aferent generatorului de electricitate ne mai fiind 

recuperată, fata de scenariul A;   

 în situația scenariului B, nemaifiind vorba despre cogenerare de înaltă eficiență, alocarea de 

certificate verzi(implicit beneficiile economice) este mai mică; 

 scenariul B, ca diferență din punct de vedere al implicațiilor privind externalitățile de mediu, 

conduce la stocarea și ulterior administrarea agricolă a unei cantități mai mari de digestat 

solid umed. 
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Comparatie intre producerea separata si combinata de energie electrica si termica 

 
 Prin urmare se recomanda alternativa prezentată în Scenariul A, cu realizarea unei 
instalații de biogaz, cumulând platforma de stocare dejecții, cu producere de energie electrică și 
căldură în regim de cogenerare de înaltă eficiență. 
 
 
Alternativa 0 (fără proiect) 
 
 Proiectul propus și tehnologia ce urmează a fi implementată conduc la câteva avantaje 
majore privind: controlul mirosurilor asociate dejecției nefermentate, reducerea emisiilor de gaze 
rezultate din descompunerea dejecțiilor (amoniac) și gaze cu efect de seră (metan), precum și 
participarea la cota națională de înlocuire a combustibililor fosili și producere de energie din 
resurse regenerabile. 
 Dincolo de toate avantajele economice direct cuantificabile este evidentă contribuția 
proiectului la îmbunătățirea condițiilor de viață din zonă, cel puțin referitor la reducerea 
mirosurilor. 
 
 În condițiile în care varianta No Go ar fi aplicată, niciunul dintre beneficii nu ar mai putea 
fi realizat. În concluzie, Alternativa 0 nu reprezintă o abordare viabilă. 
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Capitolul 7 Impact potențial asupra mediului  

 

7.1 Generalitati privind aspectele de mediu şi cuantificarea impactului potențial 

 

     Aspectele de mediu relevante ale proiectului, derivă din activitățile proiectului 

identificate, și sunt strict legate de ciclul de implementare al acestuia.  

Un impact asupra mediului înconjurător sau socio-economic poate rezulta din oricare 
dintre aspectele identificate ale proiectului(respectiv din interacţiunea activitate-receptor). 

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara 
zonei proiectului, ca rezultat al unei căi de propagare complexe. În plus, impactul mai poate fi 
clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier. 

Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al 
impactului care este intrinsec construcţiei şi exploatării instalației de producere biogaz (de ex. 
se are în vedere impactul emisiilor de la utilaje și autovehicule asupra calităţii aerului, 
presupunând utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultimă generație)  

În situația în care formele de impact sunt considerate semnificative şi după 
implementarea măsurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesară 
evaluarea detaliată a implicațiilor.  

 
Cuantificarea severității impactului potențial este detaliată în tabelul următor. 
 

Consecinţa şi 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

5 - Catastrofal 

Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent şi grav sau un inconvenient 
grav, extins pe o suprafaţă mare. Din punct de vedere al utilizării comerciale sau 
recreaţionale sau al conservării naturii, implică o pierdere economică majoră.  
Depăşire mare, constantă, a valorilor limită stabilite prin legislaţie.   

4 - Grav 
Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie să ia măsuri la 
scară extinsă pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea iniţială.  
Numeroase depăşiri ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. 

3 - Critic 
Efect localizat - Depăşiri repetate ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau 
reglementări. Afectează vecinătatea. Recuperarea prejudiciului limitat în decurs 
de un an.   

2 - Marginal 
Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact 
asupra mediului. O singură depăşire a valorilor limită stabilite prin legislaţie sau 
reglementări. Nici un efect permanent asupra mediului. 

1 - Neglijabil Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.   

0 - Zero Nici un impact. 

+ Pozitiv Impact benefic – îmbunătăţeşte mediul şi condiţiile iniţiale.   

 
Trebuie precizat că este adeseori dificil să se compare în mod unitar impactul asupra 

mediului în diferite contexte, astfel că, în evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe 
relaţii specifice cauză şi efect. 

Dovezile ştiinţifice, ca şi predicţiile bazate pe observaţiile legate de activităţi similare 
anterioare pot fi şi au fost utilizate în procesul de evaluare a impactului potențial asupra 
mediului. 

Unde nu a fost posibilă o cuantificare deplină a efectelor pe care o activitate ar putea 
avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau dacă au lipsit cunoştinţele 
ştiinţifice, se pot utiliza, şi au fost utilizate, judecăţi calitative. Astfel de judecăţi s-au bazat pe o 
completă înţelegere a proiectului propus, pe experienţa echipei implicate şi pe cunoaşterea 
zonei în care urmează să fie implementat proiectul. 
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Pentru a desemna o probabilitate fiecărei manifestări/forme de impact, sunt definite şi 

ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos.  Nivelul 
cinci „sigur” reprezintă cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact să se 
producă sau faptul că este vorba de o formă de impact/manifestare caracteristică exploatării 

normale a respectivei instalații. 
 

Categoria Cuantificare Definiţia 

Sigur 5 Manifestarea se va produce în condiţii de funcţionare normală 

Foarte 
probabil 

4 Manifestarea se va produce foarte probabil în condiţii de funcţionare 
normală 

Probabil 3 Manifestarea se va produce probabil la un moment dat în condiţii de 
funcţionare normală 

Improbabil 2 Manifestarea nu este probabilă, dar poate avea loc la un moment dat în 
condiţii de funcţionare normală 

Foarte 
puţin 
probabil 

1 Este foarte puţin probabil ca manifestarea să aibă loc în condiţii de 
funcţionare normală, dar poate avea loc în condiţii excepţionale 

 
Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemnează un nivel de importanţă pe baza 

severităţii şi probabilităţii pornind de la criteriile prezentate în tabelele de mai sus. 
Semnificaţia impactului este exprimată ca produs al severităţii şi probabilităţii ca 

activitatea să aibă loc, exprimat după cum urmează: 
 
Semnificaţie (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate 

 
Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde: 
H – impact de mare însemnătate, nu mai este posibilă nici o altă măsură de reducere 

fezabilă sau eficientă economic, trebuie asigurate despăgubiri sau alte forme de 

diminuare; 

M – impact de însemnătate medie, trebuie confirmat că impactul rezidual a fost supus 

tuturor formelor de diminuare fezabile şi economic eficiente; 

L – impact de însemnătate redusă, nu necesită alte diminuări. 

 

 Probabilitate 

Severitate 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Semnificație 
 

L 
 

 
M 

 
=

 H 

 
În evaluarea impactului potențial  sunt avute în vedere și următoarele forme de 

manifestare sau efecte: 

 Pozitiv sau negativ; 

 Apare direct sau indirect în urma activităţilor proiectului; 

 Efecte cumulative; 

 Efecte transfrontaliere; 

 Întinderea geografică a ariei de impact; 

 Durata şi frecvenţa impactului; 
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 Sensibilităţile receptorului şi reversibilitatea impactului. 

 
Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerați relevanți pentru 

proiectul supus avizării a fost efectuată o evaluare generală a formelor de impact potențial şi a 
măsurilor de control și diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluanților. 

 
Cei mai apropiați receptori sensibili sunt: 

 râul Someș, situat la sud-sud-vest de amplasment, la o distanță de circa 800 m; 

 câteva canale de desecare care pot constitui vectori de poluare având în vedere că 

debușează în râul Someș; 

 locuințele de pe strada Lucian Blaga, situate în linie dreaptă la circa 750 m, nord-vest de 

amplasament, peste cale ferată. 

 
Cât privește căile de transfer a poluanților, cele mai importante sunt:  
1. sol → apa freatică → Someș;  
2. ape pluviale → canale de desecare → Someș;  
3. imisii → sedimentare → sol → apă freatică → Someș;  
4. imisii → miros (așezări umane). 
 
Aspectele de mediu şi sociale identificate şi analizate sunt următoarele: 

 Calitatea şi regimul cantitativ al apei; 

 Calitatea aerului; 

 Gestionarea deşeurilor (secțiunea 8 a raportului); 

 Sol și calitatea solului; 

 Biodiversitate şi ecosisteme acvatice; 

 Zgomot și vibrații; 

 Populație și sănătatea populației. 

Au fost considerate nerelevante (implicând absența unui impact potențial datorat 
poziționarii topografice a obiectivului în interiorul unei zone agroindustriale), următoarele 
categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potențiali afectabili:  

 peisaj/mediu vizual și respectiv 

 patrimoniul istoric și cultural. 

 
Pe de altă parte, prin specificul activității și natura materialelor utilizate, o evaluare 

privind substanțele chimice sau periculoase nu este aplicabilă situației analizate (cu excepția 
acidului sulfuric pentru scruber, nu se utilizează alte substanțe chimice pe amplasament). 

 

 

7.2  Corpurile de apă 

     

7.2.1 Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului  

 
Amplasamentul este localizat în zona de trecere dintre cele două corpuri importante de 

apă subterană de suprafață4 din zonă: 
ROSO01 - Conul Someşului, Holocen şi Pleistocen superior 

                                                 
4
 Conform Planului de Management Bazinal Someș-Tisa 
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Acest corp este constituit din ape freatice, cantonate în depozitele proluviale poros-
permeabile, de vârstă cuaternară (Holocen - Pleistocen superioar), din zona de dezvoltare a 
conului aluvionar al râului Someş situată în partea de nord a Câmpiei Someşului, până la 
adâncimea de circa 30 metri. 

ROSO12 - Depresiunea Baia Mare 
În Depresiunea Baia Mare, în depozitele cuaternare (nisipuri, pietrişuri, argile, silturi) din 

luncile şi terasele Someşului şi afluenţilor săi (Lăpuşul, Bârsăul, Sălajul etc), din conurile 
aluvionare şi din depozitele deluviale, se dezvoltă corpul de ape freatice de tip poros - 
permeabil, cu grosimi de 4 - 7 m. 
 

 
Figura nr. 9  - Amplasamentul investiției și corpurile de apă subterană 

 
Forajele de exploatare a orizontului freatic (până în 20 m) existente în zonă indică un 

potențial bun de debitare, zona aluvionară, de luncă, fiind bogată în resurse de apă. 
 

În ceea ce privește calitatea apelor freatice, în zona amplasamentului, informațiile 
existente ca urmare a campaniilor de monitoring derulate de societățile învecinate, indică faptul 
că, din punct de vedere calitativ, apa subterană din zona de amplasare a viitoarei investiţii este 
afectată de activităţi trecute şi/sau actuale care se desfăşoară amonte de incinta analizată. 
 

Sunt înregistrate valori mari pentru concentraţiile de CCO-Mn, amoniu, azotiţi, fosfaţi şi 
sulfaţi. 

Această situție este evidențiată și în valorile prag stabilite pentru corpurile de apă 
subterană (OM 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apă subterană 
din România) 
 
Valorile prag ale indicatorilor de calitate ai apei subterane (mg/L) 

Corp apă NH4 Cl SO4 As Cd Pb NO2 PO4 

ROSO01 1,4 250 250 0,01 0,027 0,17 0,5 0,5 

ROSO12 2,9 250 250   0,03 0,5 0,5 
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Din punct  de vedere hidrografic, Instalația pilot pentru producerea biogazului este 

amplasată în bazinul hidrografic al râului Someş, fiind situată pe malul drept al râului Someş. 

Distanţa de la limita incintei până la albia râului Someş este de cca. 700 m pe 
direcţie sud vest. 

În zona de amplasare a Instalație pilot pentru producerea biogazului freaticul se 

găseşte la adâncimi de 5-7 m faţă de cota terenului. 

Direcţia   de   curgere   a   freaticului   nu   a   fost   determinată   prin   măsurători   
directe,   dar geomorfologia terenului şi prezenţa în imediata apropiere a râului Someş indică o 
direcţie predominantă de curgere a freaticului de la nord est la sud vest. 

Sunt disponibile informaţii despre calitatea apei freatice din zona de amplasare a 
fermei începând cu anul 2006, anul în care S.C. DANAMARI S.R.L. a solicitat Autorizaţie 
integrată de mediu pentru ferma existentă în momentul de faţă. 

În anul 2006 au fost recoltate probe de apă subterană, din 12 puţuri situate în zona de 

amplasare a actualei ferme, din care putul nr. 12 este situat in incinta proiectata a Instalației 

pilot pentru producerea biogazului  

Din documentatia care a stat la baza emiterii Autorizaţie integrată de mediu pentru 
ferma S.C. DANAMARI S.R.L. reiese faptul că, din punct de vedere calitativ, apa subterană 
din zona de amplasare a viitoarei investiţii este afectată de activităţi trecute şi/sau actuale care 
se desfăşoară amonte de incinta analizată.  

Rezultatele analizelor pun în evidenţă valori ale concentraţiilor de azotiţi, azotaţi, zinc şi 
amoniu mai mari decât limita maxim admisă prin Legea 311/2004, pentru toate cele şase 
probe de apă subterană  prelevate  şi  analizate, calitatea  apei  subterane  de  pe  
amplasament  fiind afectată de activităţile anterioare desfăşurate pe amplasament şi/sau de 
activităţi care se desfăşoară amonte(pe direcţia de curgere a apei subterane). 

Rezultatele analizelor de apă subterană ulter ioare,  nu pun în evidenţă schimbări 
semnificative în ceea ce priveşte calitatea apei subterane de pe amplasament. 
 

Principalul curs de apă de suprafaţă si cel mai apropiat din zona de amplasare a 
Instalație pilot pentru producerea biogazului Seini, este râul Someş, a cărui albie se găseşte la 
cca. 700 m, pe direcţie SV.  

Râul Someş prezintă văi largi, cu albie meandrată, în care viteza de scurgere este 
redusă, iar acumularea de aluviuni produce o înălţare a patului văii. 

Râul Someş (cu un debit de 180 m
3
/s) are un regim hidrologic cu ape mari 

primăvara şi cu frecvente viituri în timpul verii, fapt care produce revărsări. 

 
Calitatea  apei  râului  Someş  poate  fi  caracterizată  după  cum  urmează(date  

preluate din Raportul privitor la starea mediului pentru anul 2008 elaborat de APM Maramureş): 

 
Elemente şi clase de calitate chimice şi fizico-chimice Clasă de calitate 

-regimul termic şi acidifierea I 

-regimul oxigenului I 

-nutrienţi II 

-salinitate II 

-poluanţi toxici şi specifici de origine naturală II-III 

 
În proximitatea amplasamentului Instalație pilot pentru producerea biogazului Seini, nu  

se  găsesc a l te  corpur i  de  apă de suprafaţă. 

 

7.2.2 Consumul de apă 

Tehnologia de producere a biogazului utilizând ca materie primă dejecții (inclusiv dejecții 
lichide), nu necesită utilizarea apei. Apa de constituție a materialelor suspuse fermentării este 
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suficientă desfășurării procesului. În perioadele de deficit pentru o anumită categorie de dejecții 
lichide, din digestatul lichid separat se poate utiliza o parte pentru fluidizarea amestecului supus 
fermentării. 
 

Totuși, îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor de exploatare, presupune asigurarea 
unei surse locale de apă. 
 

Alimentarea cu apă (pentru folosințe sanitare şi industriale) va fi asigurată din sursa 
proprie ce va fi amenajată pe amplasament (foraj de mică adâncime).   
 

În perioada de construcţie a obiectivului, apa va fi utilizată pentru activităţi specifice 
(stropirea cu apă a platformei de lucru şi a drumurilor de acces în perioadele lipsite de 
precipitaţii), precum şi în scopuri igienico – sanitare. Consumul de apă va fi redus și va fi 
asigurat utilizând aprovizionarea cu cisterne. 
 

În perioada de funcţionare a obiectivului, apa va avea utilizări diferite: 

 apă potabilă pentru personalul angajat în cadrul obiectivului (va fi asigurată pe bază de 

contract, de către un furnizor autorizat); 

 apă pentru necesităţile igienico – sanitare ale personalului angajat; 

 apă pentru activități asociate scopurilor tehnologice(spălarea zilnică a platformelor în 

zonele de manevrare a dejecțiilor, spălarea vehiculelor de transport la ieșirea din amplasament, 

igienizări de utilaje după folosire – macerator, alimentator solide)  

 apă de adaos pentru circuitele termice de transfer a căldurii recuperate de la motorul 

generatorului de electricitate și pentru scruberul care purifică aerul evacuat din uscătorul de 

digestat 

 apă pentru întreţinerea spaţiilor adiacente – zona verde și periodic stropirea drumului 

de acces (până la modernizarea acestuia). 

 
Consumul de apă estimat pentru desfăşurarea activităţilor tehnologice şi pentru 

întreţinerea spaţiilor tehnologice şi a platformelor betonate din cadrul instalației de producere 
biogaz va fi de circa 3,24 m3/zi, apa nu va fi recirculată.  
 

Repartizarea debitelor pe folosințe – cerința de apă, conform breviarului de calcul de mai 
jos, este următoarea: 

- apă pentru grupuri sanitare    0,835 m3/zi 

- apa pentru spălări vehicule   0,724 m3/zi 

- apa pentru spălări platforme și utilaje 0,594 m3/zi 

- apa pentru instalații de transfer termic 0,018 m3/zi 

- apa pentru scruber    0,9 00  m3/zi 

  
Consumul de apă potabilă şi menajeră estimat pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul 

instalației de producere biogaz va fi de circa 0,835 m3/zi  pentru un număr estimat de 11 
angajaţi. 
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Figura 10 - Diagrama consumurilor de apă (balanța zilnică în m

3
) 

 
Debitele specifice de consum sunt: 

 
Debitul zilnic mediu al cerinței: 

Qzi.med = 0,0375 l/s = 0,135 m3/h =3,24 m3/zi 

Debitul zilnic maxim: 

Qzi.max = 0,0506 l/s = 0,182 m3/h =  4,374 m3/zi 

Debitul orar maxim: 

Qo.max = 0,101 l/s =  0,364 m3/h  

 

7.2.3 Mangementul apelor uzate 

 
Sursele de generare a apelor uzate sunt diferențiate în funcție de etapele de 

implementare ale proiectului. 
 

Etapa de construcţie 
Apa va avea o utilizare limitată în perioada de construcţie, deoarece cea mai mare parte 

a materialelor de construcţie vor fi preparate în afara amplasamentelor. Apa utilizată în cadrul 
amplasamentului pentru prepararea unor materiale de construcţie va fi înglobată în acestea. Din 
această activitate nu vor rezulta ape uzate.  
 

F 

Bazin apă 
Folosințe sanitare 0,835   

Spălări vehicule 0,724 

Spălări platforme  0,594 

Circuite apă caldă 0,018 

Bazin 

vidanjabil 

 

 
Bazin T110 

 

Platforme stocare drenate (levigat)  6,5 m3/zi Qmediu 

La digestor  

7 m3 /zi 

Apa scruber  0,900 

Pierderi 

evaporare 

Platforme rutiere drenate  3,65 m3/zi Qmediu 

Bazin  ape 

pluviale 

 

 
Bazin T100 

 

La bazin stocare 
pluvial  3,65 

Stropit incinta / 

drum  

3,5 m3 /zi 

Separator 

P. petrol 

 

3,24 m3/zi 

Purja sulfat 
amoniu 0,75 

evaporare 

Bazin 

98,5 m3 
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Apele uzate rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului vor fi ape uzate de 
tip fecaloid-menajer. În acest sens, pentru organizarea de şantier se propune utilizarea 
toaletelor ecologice și încheierea unui contract de întreținere a acestora pe durata șantierului.   
 

Etapa de operare 
Colectarea apelor uzate/impurificate se va realiza după cum urmează: 
 

 Apele uzate rezultate din toate activitățile ce se vor desfășura în clădirea administrativă 

(grupuri sanitare, dușuri, chiuvete) vor fi descărcate în rețeaua de ape uzate menajere la 

care este deja branșată clădirea. Prin intermediul rețelei de canalizare din incintă aceste 

ape ajung în bazinul vidanjabil cu capacitatea de 12 m3. 

 Apele uzate rezultate de la spălarea/igienizarea vehiculelor de transport, vor fi trecute 

în prealabil printr-un separator de hidrocarburi iar apoi vor fi descărcate în  bazinul vidanjabil 

cu capacitatea de 12 m3  

 Purja de la motorul generatorului de electricitate va fi colectată local și descărcată în 

rețeaua pluvială 

 Purja de la scruberul uscătorului de solide va fi descărcată în bazinul betonat cu 

capacitatea de 98,5 m3, împreună cu levigatul generat pe platforma de gunoi de grajd, 

acestea fiind utilizate împreună ca fertilizant lichid. Această purjă poate fi utilizată și la 

stropirea digestatului solid stocat pe platforma betonată (sulfatul de amoniu este un bun 

fertilizant). 

 Apele uzate din categoria igienizărilor de platforme vor fi colectate de rețeaua de rigole 

pluviale și conduse către bazinul de colectare ape pluviale (40 m3) de unde vor fi pompate 

către bazinele de stocare din beton existente pe amplasament (bazine ale fostei stații de 

epurare) 

 Apele uzate drenate de pe suprafața platformei de stocare gunoi de grajd vor fi 

colectate de rigola de drenaj a platformei și vor fi conduse către bazinul din beton, îngropat, 

cu volumul de 98,5 m3 Aceste ape vor fi valorificate pe terenuri agricole ca îngrășământ. 

 Apele uzate drenate de pe suprafețele platformelor de stocare (siloz vegetal, digestat 

solid) vor fi colectate de rigole de drenaj ale platformelor de stocare și vor fi conduse către 

bazinele colectoare (T100 sau T110) fiind utilizate în digestor. 

 
Debitele totale de apă uzată colectate de rețelele de canalizare corespund cerinței de 

apă respectiv: 
 

Debitul de ape uzate evacuate zilnic în bazinul vidanjabil (debite specifice de calcul): 

Qzi.med = 0,018 l/s = 0,065 m3/h = 1,56 m3/zi 

Debitul uzat zilnic maxim: 

Qzi.max = 0,024 l/s = 0,087 m3/h =  2,10 m3/zi 

Debitul uzat orar maxim: 

Qo.max = 0,048 l/s =  0,1728 m3/h  

 
Pentru dimensionarea grupului de bazine – pluvial, T100 și T110 (60, 82,5 și 105 m3) s-

au avut în vedere următoarele aspecte: 
- ploaia de calcul a fost considerată în sens istoric (40 l/m2 în 24 de ore), coeficientul de 

scurgere fiind unitar (fără evaporație, fără infiltrații) 

- silozul vegetal va fi în cea mai mare parte acoperit cu folie de polietilenă – deci nu va 

înmagazina apă 
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- gradul de umplere cu dejecții lichide al bazinelor T100 și T110 va fi de 50%, respectiv 

capacitatea de stocare utilă în cele trei bazine este de 123,75 m3 

 
Se face precizarea că, din bazinul de colectare apă pluvială (40 m3 capacitate), în caz 

de averse, apa va fi pompată într-unul dintre bazinele de stocare existente pe amplasament 
(aparținînd fostei stații de epurare) cu capacitatea utila de 900 m3.  Din acest bazin, apa pluvială 
va fi utilizată pentru stropirea platformelor, drumurilor și spațiilor verzi. 
 

Exceptând suprafețele drenate, toată apa pluvială căzută pe restul amplasamentului, 
inclusiv pe acoperișurile construcțiilor, se va infiltra în zona verde a incintei. 
 

7.2.4 Impact prognozat 

 
În perioada de realizare a investiției, apele, în special cele freatice, se pot contamina cu 

scurgeri accidentale de carburanți de la utilajele de construire folosite sau, indirect, din 
depozitarea necorespunzătoare a unor categorii de deșeuri (ex. deșeuri menajere, deșeuri de 
ambalaje, pulverulente etc). Măsurile de prevenție aparțin categoriilor de activități de bună 
practică în șantier fiind detaliate în capitolul următor. 
 

Apele uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului Constructorului 
se vor gestiona prin utilizarea facilităţilor mobile, întreținerea acestora fiind asigurată de un 
operator autorizat pe bază de contract. În consecință, aceste fluxuri de apă nu vor constitui o 
sursă de poluare. 
 

În perioada funcționării instalației de producție biogaz controlul surselor de ape uzate va 
fi total. Din amplasament nu vor fi descărcate direct, în corpuri de apă de suprafață sau 
subterane nici un tip de efluent – cu excepția apei pluviale drenate de pe suprafețele libere de 
teren(zona verde neutilizată) la precipitații mari, către rigolele perimetrale. 
 

Bazinele, tancurile și platformele de stocare vor fi contruite etanș și vor fi prevăzute 
rigole de drenare și colectare a apelor murdare sau potențial impurificate din fiecare zonă 
sensibilă. Manevrarea dejecțiilor se va efectua cu mijloace mecanice pe suprafețe betonate. 
 

Apele uzate de tip fecaloid menajer vor fi colectate separat (nu vor intra în fluxul de 
fermentare), vidanjate și epurate într-o stație de epurare autorizată. Apa rezultată va 
corespunde limitelor impuse în H.G. Nr. 325/2005 care modifică și completează H.G. Nr. 
188/2002 – NTPA 002 privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare a 
localităților și direct în stațiile de epurare. 
 

Apele pluviale potențial impurificate din zonele de manevră a dejecțiilor ca și apele de 
spălare a vehiculelor și platformelor vor fi colectate și utilizate în fluxul de fermentare. 
 

Digestatul lichid va fi stocat în perioada de interdicție a administrării pe terenurile 
agricole în bazine etanșe. Capacitățile de stocare temporară a dejecțiilor crude și digestatului 
exced necesarul de exploatare normală. Mai mult, capacități suplimentare de stocare au fost 
avute în vedere și au fost puse la dispoziția instalației. 
 

Capacitățile de transport pentru conducte/canale/rigole și capacitățile de stocare a 
bazinelor de colectare au fost stabilite pornind de la parametrii ploii de calcul și ținând seama și 
de caracterul pluviometric local (nivel mare a precipitațiilor torențiale în lunile de vară). 
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Pe de altă parte, în contextul general al  gestionării durabile a volumului mare de dejecții 
generate la nivelul ariei adminsitrative, promovarea controlului centralizat, direct, prin preluarea 
fizică de la generatori a dejecțiilor conduce la mai multe avantaje. Într-un orizont de trei – patru 
ani, rezultatele administrării coordonate a digestatului va fi evidențiat prin evoluția calității apei 
subterane. Aplicarea eficientă a Planului de acțiune pentru prevenirea poluării apelor cu nitrați 
va avea efecte benefice. Din această perspectivă impactul potențial general este pozitiv. 

 
Referitor strict la potențiala afectare a corpului de apă subterană (prin poluări 

accidentale în timpul șantierului) sau a râului Someș prin eventuale neconformități în 
exploatarea instalației (scurgeri accidentale în canalele adiacente instalației) impactul potențial 
este evaluat nesemnificativ. De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual. 
 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

 
Se face precizarea că, nu sunt luate în considerare eventuale acte de reavoință care pot 

conduce chiar la poluări accidentale – incidente de tipul descărcării intenționate a cisternei cu 
dejecții sau digestat în canale de drenare sau, deversări ca urmare a accidentelor de circulație. 

 

7.2.5 Măsuri de reducere a impactului 

Masurile de diminuare a impactului se vor referi la: 

 manipularea combustibililor se execută astfel încât să se evite scăpărileaccidentale pe 

sol; 

 aplicarea, in caz de nevoie, a tuturor masurilor de prevenire si combatere a poluarii 

accidentale conform prevederilor in vigoare; 

 intretinerea constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apă și de evacuare a apelor 

uzate in conditii corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa sau poluarii 

accidentale a solului si panzei freatice; 

 orice material utilizat în construcţii şi în exploatare va fi depozitat în spaţii special 

amenajate; 

 folosirea oricăror substanţe toxice în procesul de construcţie şi în exploatare se va face  

în funcţie de caracteristicile acestora; 

 manipularea materialelor sau a altor substanţe utilizate în tehnologii se va realiza astfel 

încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii. 

 
In conditiile aplicarii tuturor masurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia 

ca implementarea si functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre in dinamica 
naturala a componentei hidrice ce descrie amplasamentul. 
 

7.3 Protecția calității aerului 

 

7.3.1 Condiții locale 

Condiţiile climatice din zona oraşului Seini sunt cele caracteristice unui climat 
continental moderat specifice etajului climatic al munţilor mijlocii şi mici care prezintă unele 
particularităţi, datorită existenţei lanţului carpatic ce îndeplineşte un rol de paravan, 
împiedicând pătrunderea fronturilor reci de aer dinspre nord şi nord-est. 

Din punct de vedere climatologic, zona Seini se caracterizează printr-o temperatură 
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medie anuală cuprinsă între 9
0 

- 11
0 

C. 
Media lunii ianuarie coboară la -2,4°C, iar a lunii iunie se ridică la 19,9°C. 
 
Regimul eolian blând se datorează geomorfologiei favorizante, lipsind gerurile 

puternice şi vânturile reci din nord sau nord-est.  
 
Microclimatul zonei Seini se caracterizează printr-o frecvenţă ridicată a precipitaţiilor 

atmosferice (media anuală fiind de 979 mm). Având în vedere curenţii umezi care pătrund 
dinspre Oceanul Atlantic, în general se evidenţiază valori ridicate ale umezelii relative. 

 

7.3.2 Surse de poluanți și protecția aerului în perioada de construcție 

Sursele principale şi poluanţii atmosferici caracteristici perioadei de construcţie vor fi 
reprezentate de: 

- lucrările de pregătire ale construcțiilor actuale (bazine existente) – poluanți particule; 

- pregătirea platformelor pe care se vor monta echipamentele noii instalaţii: săpături, 

umpluturi, etc; 

- manevrarea deşeurilor de construcţie – poluanţi particule; 

- lucrări de construcţie: debitare, sudură, vopsire – poluanţi: particule, NOX, CO, 

compuşi organici volatili (COV); 

- funcţionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea acțiunilor, pentru 

manevrarea echipamentelor din componenţa instalaţiei şi a materialelor, transportul 

echipamentelor şi al materialelor – poluanţi: NOX, SO2, CO, particule cu conţinut de 

metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV. 

 
 

Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi surse de suprafaţă, deschise, libere. 
Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru (maximum 10 

ore/zi, 6 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Durata lucrărilor de construcţie este estimată la 
nouă luni. 
 

După finalizarea lucrărilor de construcţie, sursele menţionate mai sus vor dispărea. 
 

Măsurile de reducere a emisiilor şi a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât şi 
operaţionale şi vor consta în: 

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să 

respecte legislaţia în vigoare; 

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul 

echipamentelor şi al materialelor; 

- stropirea cu apă a deşeurilor de construcţie depozitate temporar în amplasament, în 

perioadele lipsite de precipitaţii; 

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 

particule; 

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de materiale 

de construcţie pulverulente în amplasament; 

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice; 

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

 
Se apreciază că în perioada de construcţie nivelurile concentraţiilor de poluanţi în 

perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influențate de activitățile desfășurate pe 
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amplasamentul șantierului stației de epurare și se vor situa cu mult sub valorile limită, valorile 
ținta și nivelurile critice prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și 
concentrațiile maxime admisibile pentru particule totale în suspensie (TSP) prevăzute de STAS 
nr. 12574/1987. 

 

7.3.3 Surse de poluanți și protecția calității aerului in perioada de operare 

În urma desfăşurării procesului tehnologic în instalația de producere biogaz vor 
funcționa, cu diferite regimuri temporale, mai multe categorii de surse de poluanți atmosferici. 
 

Acestea sunt reprezentate de: 
- Surse mobile - gaze de ardere generate de vehiculele de transport(dejecție crudă, 

digestat) 

- Surse mobile - gaze de ardere generate de utilajele din incintă(trafic rutier și 

încărcător frontal) 

- Sursa fixă de ardere – motorul generatorului de electricitate(regim permanent) 

- Sursa fixă de ardere – faclă de biogaz(doar în caz de avarie la generator) 

- Sursa fixă – exhaustorul uscătorului de digestat solid, după scruber 

 
Acestor surse li se adaugă emisiile necontrolate de amoniac și metan ca rezultat al 

manevrărilor și stocării temporare pe amplasament. 
 

Referitor la emisiile de gaze de ardere produse de generatorul de electricitate, în 
conformitate cu specificațiile standard ale producătorilor acestor tipuri de echipamente, acestea 
aparțin domeniului: 

NO2 – 500 mg/Nm3 

SO2 – 350 mg/Nm3 
CO – 1000 - 1500 mg/Nm3 

VOC total (include metanul) – 1000 mg/Nm3 
COVNM – 75 mg/Nm3 
pentru condiții normale de temperatură și presiune și un conținut în Oxigen de 5%. 

 
Utilizând instrucțiunile din Ghidul privind inventarele emisiilor de poluanți EMEP/EEA 

2009, au fost calculate, pentru fiecare categorie de surse de poluare emisiile specifice. 
 

Având în vedere măsurile propuse pentru controlul emisiilor de amoniac pe 
amplasament(acoperirea bazinelor de stocare digestat cu prelate, tratarea emisiilor de la 
uscătorul de digestat solid, stocarea temporară a dejecțiilor lichide în bazine îngropate, 
acoperite și optimizarea fluxurilor de aprovizionare cu dejecții solide, reducându-se cantitatea 
stocată temporar pe platformă la minimum5), nu a fost evaluată, în această etapă, emisia de 

amoniac asociată operării amplasamentului. 
 

Pe de altă parte, emisiile asociate de amoniac și metan din procesele de degradare în 
timpul stocării temporare pe amplasament sunt considerate semnificativ mai mici față de bilanțul 
actual al emisiilor respective în situația neimplementării proiectului –  situația actuală. 
 

Același raționament este aplicabil și activității de administrare agricolă a digestatului 
(solid și lichid) având în vedere faptul că, în prezent, întreaga cantitate de dejecții supuse 

                                                 
5
 Stocarea timp îndelungat (mai mult de trei zile) a dejecției înainte de introducerea în fermentare reduce 

semnificativ productivitatea instalației 
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fermentării în această instalație sunt administrate pe terenuri agricole din zona UAT Seini fără a 
fi în prealabil fermentate, după perioade de timp de stocare temporară de ordinul lunilor de zile. 
 

Principala instalație destinată controlului și reducerii emisiilor din amplasament este 
reprezentată de scruberul umed care este parte a uscătorului de digestat solid (după 
separatorul solid/lichid). Debitul de aer utilizat la uscare este de cca. 15000 m3/h, acest aer fiind 
trecut în totalitate prin scruberul spălător. 
 

Bilanțul masic asociat funcționării uscătorului și scruberului indică următoarele valori: 
- Cantitate de digestat solid supus uscării     3500 tone/an 

- Regim de lucru(ore anual)                   8000 ore/an   

- Cantitatea de apă evaporată                2306,8 m3/an 

- Continut mediu de amoniu(amoniac) din digestat       4,2 kg/tonă  

- Cantitatea de amoniac desorbită(trecut în fază gazoasă)      9689 kg/an 

- Randament reținere scruber          87%   

- Emisia netă de amoniac     1260 kg/an(157,5 g/h)  

 
Debitului masic orar, privind emisia de amoniac, îi corespunde o concentrație în emisie 

de 10,5 mg/m3, valoare de aproape 3 ori mai mică decât limita stabilită pentru amoniac prin 
Ordinul 462/1993 de 30 mg/m3.6    

Eficiența de reținere a amoniacului în scruber este controlată prin menținerea pH ului 
soluției de spălare în zona acidă(aproximativ 4) prin adaos de acid sulfuric. În procesul de 
spălare a gazelor se formează astfel sulfat de amoniu soluție care va fi valorificat la rândul lui ca 
îngrășământ lichid. 

Rezultatele calculelor privind emisiile asociate implementării proiectului, pornind de la 
tipul și regimul sursei, inclusiv distanțe de transport și consumuri de carburant, sunt prezentate 
în tabelele de mai jos. 

 

7.3.4 Prognoza poluarii aerului 

Impactul unei instalații de biogaz asupra calității aerului se manifestă în două direcții: pe 
de o parte se materializează rapid beneficiile legate de controlul mirosurilor și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră iar pe de altă parte, contribuția surselor noi, de gaze de 
ardere (mobile și fixe) trebuie evaluată. 
 

Aspectul evaluării impactului surselor noi de emisie a fost luat în considerare având în 
vedere absența unor valori limită la emisie pentru motorul generatorului de electricitate. 
Acestuia nu-i pot fi aplicate direct valorile la emisie pentru surse fixe de ardere conform 
Ordinului 462/1993 de aprobare a Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor 
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare 
întrucât domeniul de regelementare al acestui act are ca obiect focarele de ardere.  
 

Pe de altă parte, aceste echipamente, puse în exploatare atât în țară cât și în multe 
state membre, au emisii specifice de ordinul a 1000 mg CO/Nm3 și 500 mg NO2/Nm3 (pentru o 
concentrație de 5% O2). 
 

Pornind de la această situație, în contextul local al amplasamentului, a fost efectuată o 
evaluare a modificărilor parametrilor de calitate ai aerului ambiental având în vedere: 

 
- poluanții relevanți în această evaluare, respectiv gazele de ardere și particule 

                                                 
6
 Ordinul 462 reglementează sursele de emisie pornind de la un debit masic de 300 g/h 
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- amoniacul nu a fost considerat relevant pentru evaluare întrucât instalația de biogaz va 

conduce la diminuarea semnificativă a emisiilor din această categorie 

- a fost luat în considerare întregul spectru de activități adiacente din aria de impact 

(cariera Seini, cele două stații de sortare învecinate, fermele de animale - păsări și porci 

și activitățile desfășurate în spațiile închiriate în incinta fostului Suinprod). 

 
Impactul poluanţilor atmosferici generaţi asupra calitatii aerului ambiental, s-a determinat 

prin modelarea matematică a câmpurilor de concentraţii pe diferite intervale de mediere, 
asociate valorilor limită şi valorilor de prag ce se constituie în criterii pentru evaluarea calităţii 
aerului. 
 

Evaluarea nivelurilor de poluare s-a efectuat în raport cu valorile limită, valorile țintă și 
nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și 
concentrațiile maxime admisibile pentru particule totale în suspensie (TSP) prevăzute de STAS 
nr. 12574/1987. 
 

Evaluarea a fost efectuată de către o companie specializată în acest domeniu – SC 
Westagem SRL București. 
 

Ca model de dispersie al poluanților atmosfericia fost utilizat AERMOD, un model 
multisursă de tip gaussian. Modelul a fost conceput în vederea includerii în teoria sa a 
principalelor fenomene fizice ce guvernează dispersia în atmosferă a poluanţilor ce provin de la 
surse industriale sau alte tipuri de surse. Modelul poate include surse punctuale dar şi surse de 
suprafaţă.  
 

Datele de intrare sunt: 
- datele meteo orare: generate într-un format specific în urma rulării preprocesorului 

meteo  

- datele legate de surse: parametrii fizici ai surselor(surse punctuale-coşuri) sau 

dimensiuni geometrice-lungime – lăţime - înălţime în cazul surselor de suprafaţă 

- date de emisie: debite masice, temperaturi de evacuare 

- timpi de variatie: factori care descriu variaţia in timp a emisiilor pentru fiecare tip de 

surse introduse in model: punctuale sau de suprafaţă 

- date legate de reţeaua de receptori: definirea coordonatelor receptorilor într-un sistem 

de coordonate sferic sau rectangular. 

Datele de ieşire sunt reprezentate de câmpurile de concentraţii în nodurile reţelei de 
receptori definită. Modelul generează, în toate nodurile reţelei de receptori, concentraţii medii 
orare, precum şi medii lunare, anuale, percentile şi alte valori statistice importante în evaluarea 
calităţii aerului. Poluanţii analizaţi au fost NO2, NOx, CO, Pulberi totale în suspensie şi PM10.  
 

Pentru evaluarea şi cuantificarea aportului adus la impactul asupra mediului de proiectul 
supus avizării, modelul a fost rulat luând în considerare nivelele actuale ale fondului local de 
poluare. 
 

Din analiza valorilor prezentate în tabelele 6 – 18 din Anexa B se poate observa că 
valorile maxime ale concentraţiilor pentru poluanţii studiaţi în perioada de funcţionare viitoare şi 
pe diferitele intervale de mediere se situează sub valorile limită impuse de prevederile legale 
aplicabile în toate punctele considerate sensibile (receptori rezidențiali). 
 

De asemenea, se poate concluziona că valorile mai mari ale concentraţiilor de poluanţi 
în aer sunt distribuite în incinta şi în imediata vecinătate a obiectivului.  
 



Raport privind Evaluarea Impactului asupra Mediului – Proiect instalație biogaz Seini, Maramureș 

 

57 

 

 

Reprezentările grafice ale rezultatelor modelării sunt prezentate în Anexa B – Evaluarea 
impactului asupra calității aerului. 
 

Emisiile de biogaz nearse și funcționarea faclei auxiliare vor fi reduse la minimum. Orice 
emisii semnificative de biogaz nears (inclusiv funcționarea supapelor de reducere a presiunii 
asociate clopotului de stocare a biogazului) precum și programul de funcționare a faclei 
auxiliare se înregistrează. 
 

În faza de execuție a investiției, sursele care vor genera emisii de poluanţi în atmosferă 
sunt reprezentate de utilajele (excavatoare, macarale etc.) folosite pentru construcţia 
obiectivului. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru 
(maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor.  
 

Din folosirea utilajelor, vor rezulta gaze de eşapament (hidrocarburi, monoxid de carbon, 
oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi, etc). La acestea se va adăuga şi o cantitate redusă de gaze 
de sudură, precum și pulberi din manipularea materialelor pulverulente. 
 

În condiţiile amplasamentului şi tehnologiei stabilite, nu se previzionează modificări ale 
standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a soluţiei implementate. Zona de influență a 
emisiilor de gaze de ardere generate pe amplasament va fi strict locală – pe amplasament și în 
imediata vecinătate. 
 

De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual. 

 
Probabilitate Severitate Semnificaţia 

3 1 3 

 
În aceste condiții, semnificația impactului asupra calității aerului capătă valoarea 3 

corespunzătoare unui impact nesemnificativ și relativ la un singur poluant – oxizii de azot. În 
această etapă, nu este considerată fezabilă aplicarea unor măsuri suplimentare de control și 
reducere a acestui tip de emisie. 
 

În ceea ce privește digestatul, materia rămasă după fermentare, trebuie spus că digestia 
anaerobă reduce aceste mirosuri cu mai mult de 80%. Digestatul este aproape inodor, iar 
amoniacul remanent dispare rapid după aplicarea sa ca îngrăşământ în câmp. 

 

A. Concentraţia de acizi graşi volatili ce provoacă mirosuri neplăcute în nămolurile netratate şi în 
cele fermentate.  

B. Concentraţia mirosurilor neplăcute în probele de aer colectate deasupra câmpului, după aplicarea 
nămolului netratat şi a nămolului fermentat (HANSEN, 2004) 
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7.3.5 Măsuri de reducere a impactului 

Se vor lua toate masurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice sa se 
pastreze la cel mai scazut nivel posibil, respectiv:  

 delimitarea clară a arealelor  de construcție; 

 pulverizarea cu apa a zonei de constructie in caz de aer uscat si vant; 

 păstrarea unei umiditati suficiente a materialelor de construcție; 

 vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale in 

afara arealului de constructie; 

 introducerea unor limite de viteză pentru vehiculele ce asigură aprovizionarea cu 

materiale, evacuarea deseurilor de constructie sau aprovizionarea cu materii prime 

pe perioada de funcționare a fabricii de biogaz; 

 stabilirea unui timp cat mai scurt de stocare a deseurilor de constructie la locul de 

producere pentru a impiedica antrenarea lor de catre vant si implicit poluarea aerului 

din zona; 

 utilizarea unor utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care produc 

emisii cat mai reduse de SOx; 

 monitorizarea emisiilor motorului de ardere a biogazului, astfel încât acestea să se 

păstreze în limitele normale de funcționare a instalației; 

 monitorizarea parametrilor de ardere a biogazului astfel încât să fie asigurată 

temperatura optimă pentru o ardere cât mai completă a metanului, astfel încât 

emisiile să fie minime; 

 depozitarea corespunzătoare a dejecțiilor animale și a digestatului, astfel încât să se 

reducă la minimum emisiile de amoniac și acizi grași volatili în aer. 

 
Caracteristicile obiectivului (amplasamentul fata de receptori, desfasurarea activitatii de 

fermentare în spații etanșe, păstrarea dejecțiilor și digestatului în spații acoperite), 
caracteristicile meteorologice locale (zonă de câmpie cu dispersie eficienta a gazelor), 
intretinerea in bune conditii a centralei de ardere a biogazului și a utilajelor, conduc catre 
incadrarea impactului in limite admisibile, aer curat nivel I (pe o scara de la 1 la 10, se poate 
incadra la nota de bonitare 9, fara efecte). 

 

7.4 Solul si subsolul 

 

7.4. 1 Condiții locale 

În judeţul Maramureş solurile predominante fac parte din clasele argiluvisoluri(soluri 
brune şi argiloiluviale tipice, brune luvice tipice şi pseudogleizate, luvisoluri albice şi 
pseudogleizate), clasa cambisoluri (soluri brune acide tipice, litice, andice şi criptospodice, 
brune eumezobazice gleizate şi pseudogleizate), umbrisoluri (andosoluri), conform celor 
prezentate în numeroasele lucrări de cercetare efectuate de I.C.P.A 1976 – 1996, Răuţa şi 
colab. 1980 – 1993, Ciobanu şi colab. 1990, 1995. 
 

Structura geologică a subsolului zonei studiate este caracterizată de un fundament 
alcătuit din depozite mezozoice şi paleogene în facies de fliş. Aceste depozite aparţin zonei de 
fliş transcarpatic. 
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 În foraje executate în zona de amplasare a Instalație pilot pentru producerea biogazului 
Seini, cu ocazia altor studii anterioare,  au fost interceptate următoarele formaţiuni geologice: 

 sol vegetal - pe intervalul de adâncime cuprins între 0 m şi 0,8÷1 m de la suprafaţa 

solului; 

 argilă nisipoasă cu lentile de nisip - pe intervalul de adâncime cuprins între 0,8÷1 

m şi 1,2-1,6 m de la suprafata solului 

- nisip  şi  pietriş  -  pe  intervalul  de  adâncime  cuprins  între  1,2÷1,6  m  şi  5,8÷6,5  m  
de  la suprafaţa solului 

- nisip, pietriş şi bolovăniş - pe intervalul de adâncime cuprins între 5,8÷6,5 m şi 12÷16 
m de la suprafaţa solului 

 

7.4.2 Surse de poluare a solului si subsolului  

Activitatile care se vor desfasura in vederea implementarii proiectului pot afecta solul si 
subsolul.  

Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a 

solului si subsolului se împart in doua categorii: 

- surse specifice perioadei de execuţie: 

- Surse specifice perioadei de funcţionare 

 

În perioada de realizare a investiției, solul se poate contamina datorită din surse 
specifice perioadei de execuţie: 

 executarea lucrarilor de excavare in vederea execuției fundațiilor; 

 diminuarea rezervei de humus acumulata de-a lungul anilor prin scoaterea din 

circuitul natural a suprafetelor de teren pe care se vor amplasa construcțiile; 

 deşeuri depozitate necontrolat; 

 ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții; 

 modificări ale condițiilor de drenare datorate lucrărilor de excavații;   

 scurgerilor accidentale de carburanți de la utilajele de construcție folosite; 

 scurgerilor accidentale de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri de la utilaje; 

 depozitarea temporară necontrolată a recipientelor de stocare a vopselelor; 

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii 

lucrărilor de construcţie. 

 
Surse specifice perioadei de funcţionare 

 scăpări accidentale de produse utilizate pe fluxul tehnologic 

 emisii de poluanți în atmosferă rezultate din tehnologie cu influențe negative asupra 
solului; 

 modificarea negativă a elementelor solului și subsolului pin deversări/scurgeri 
accidentale de materii prime sau produși și subproduși (digestat) în timpul 
operațiilor de transport și manipulare; 

 poluări cu substanțe petroliere datorate transportului materiilor prime și deșeurilor 
rezultate în procesul tehnologic; 

 
In perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea in functiune a 

instalatiei, in timpul funcționării instalației de biogaz nu va exista posibilitatea contaminării 
directe a solului si nu vor exista surse continue de poluare a solului. 
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7.4.3 Impact prognozat 

Poluarea sau afectarea solului reprezintă orice acțiune care produce dereglarea 
funcționării normale a solului ca suport în cadrul diferitelor ecosisteme. Activităţile care se 
vor desfăşura pe amplasamentul instalației de biogaz în cele două perioade ale proiectului 
(construcţie şi funcţionare) nu vor avea impact asupra componentelor subterane – geologice şi 
nici nu vor produce schimbări în mediul geologic. 
 

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece 
toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. 
În plus, datorită sistemelor de prevenire şi control existente sau care urmează a fi implementate 
probabilitatea de apariţie a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificaţia 
impactului este foarte scăzută. 

 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

 

7.4.4 Măsuri de reducere a impactului 

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie/montaj vor consta 
din: 

 
- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor; 

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua sub supraveghere;  

- schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament; 

- impunerea către furnizorii de materiale de construcţie a utilizării de vehicule 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special 

amenajate; 

- colectarea deşeurilor de tip menajer în punctele special amenajate din cadrul 

platformei; 

- valorificarea deşeurilor inerte din construcţie la reabilitarea drumurilor de acces 

către amplasament 

- deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi 

colectate în punctele și recipienții dedicați și eliminate ulterior prin operatori 

autorizați. 

 
Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de construcţie, posibilitatea de 

poluare a solului sau a subsolului este redusă. 
 

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de funcţionare vor fi: 

 stocarea materialelor pe platforme betonate, cu capacitate de preluare integrală a 

eventualelor scurgeri accidentale; 

 utilizarea pentru stocarea dejecțiilor de vase închise, impermeabile 

 managementul deşeurilor conform cerinţelor legale  

 limitarea la minimum a terenului scos din circuitul pedologic natural 

 management eficient al materiilor prime și a deșeurilor cu potențial de poluare biologică a 

solului 
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Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului se situeaza la un nivel neglijabil, 
atata timp cat toate instalatiile si utilajele vor fi exploatate corespunzator, iar deșeurile vor fi 
gestionate în mod eficient. 

 

     7.5. Biodiversitatea 

 

7.5.1 Informaţii despre biotopurile din zona amplasamentului 

Aflat la limita dintre judeţele Maramureş şi Satu Mare, amplasamentul are, din punct de 
vedere al biodiversităţii, caracteristici mai apropiate de cele specifice judeţului Satu Mare. 

Procentul cel mai mare îl ating hemicriptofitele (42,1%), care populează ecosisteme 
diverse. Terofitele apar în număr însemnat (30,2%) în special pe terenurile antropizate şi în 
primul rând în zonele agricole. 

 
Mamiferele caracteristice sunt rozătoarele: popândăul, hârciogul, şoarecele pitic, 

şoarecele de câmp, orbetele, iepurele de câmp, iar în apele de câmpie întâlnim şobolanul de 
apă şi bizamul. Ornitofauna este alcătuită din: dropia (întâmplător), pitpalacul, potârnichea, 
eretele de câmp, uliul găinilor, ciuful de pădure, striga, guguştiucul, fâsa de câmp, ciocârlia, 
cioara neagră, lăcar, vrabia de casă, stăncuţa. 

Fauna  acestei  zone  de  silvostepă  cuprinde  numeroase  specii  de  insecte  
predominând ortopterele (lăcuste, cosaşi de păşune, greiere de pădure, călugăriţa) şi 
coleopterele. 

Mamiferele caracteristice zonelor de luncă sunt: bizamul, vidra, şobolanul de apă, 
vulpea, mistreţul etc. Avifauna este alcătuită din: barza albă, fluieraşul, sitarul de mal, 
privighetoarea de zăvoi, lăstunul de mal, cucul, codobatura. 
 

Amplasamentul Instalației pilot pentru producerea biogazului Seini, este situat în 

partea sud vestică a a oraşului Seini, într-o zonă de culturi agricole, fiindu-i caracteristică flora 

şi fauna zonelor antropizate. În zona de amplasare a incintei nu există declarate arii naturale 

protejate. 

 

7.5.2 Impactul prognozat asupra florei și faunei 

Amplasamentul obiectivului se află într-o zonă agroindustrială, fiind amplasat între două 
grupuri de construcții agrozootehnice (ferme). Practic, incinta se află într-o zonă în care 
fenomenul de antropizare este prezent ca urmare a activităţilor agro-industriale ce se 
desfășoară iar flora şi vegetaţia, în această zonă nu cuprinde elemente de interes protectiv.  
 

Terenul înconjurător este utilizat în scop arabil(în trecut a existat o livadă în vecinătatea 
amplasamentului). 
 

Singurele elemente de interes pentru fauna sălbătică sunt reprezentate de grupurile de 
tufărișuri (vegetație subarboricolă) din lungul canalelor de drenare a apelor pluviale. 
Implementarea proiectului nu va modifica actuala structură a asociațiilor vegetale învecinate 
amplasamentului. 
 

Se consideră că în componenţa structurală a florei, a vegetaţiei din zona ănvecinată nu 
vor apare modificări semnificative faţă de starea actuală a componenţei. 
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Din punctul de vedere al prezenței elementelor naturale protejate în areale învecinate, 
așa cum este prezentat și în Figura 4 – Arii naturale protejate din Anexa A a Raportului, 
distanțele până la cele mai apropiate arii naturale protejate sunt foarte mari. 
 

Referitor la etapa de construire a instalației, amplasarea șantierului, managementul 
șantierului și al aprovizionării cu materiale vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune 
practici și nu vor conduce la influențe negative asupra vieții sălbatice. Vor fi avute în vedere la 
elaborarea Planului de Management de Mediu pentru șantier toate aspectele necesare 
eliminării riscurilor deversărilor de efluenți uzați (de orice fel) în râul Someș. 
 

Nu sunt considerate necesare măsuri speciale de diminuare a impactului asupra acestei 
componente de mediu (biodiversitate). 
 
Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate 
posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. Ca 
urmare, semnificaţia impactului este foarte scăzută. 

 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 

 

7.5.3 Măsuri pentru protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

 
Nu este cazul întrucât instalația se află într-o zona agro - industrială, puternic 

antropizată, unde nu se găsesc elemente de floră și faună de interes special.  
 
In zona amplasamentului, avand in vedere situarea acestuia pe o platforma industriala, 

elementele biotice naturale au fost puternic alterate prin interventie antropica, astfel ca nu se 
mai gasesc reprezentate decat sporadic. Prin urmare, proiectul va afecta nesemnificativ 
componenta biotică a zonei. 

 

 

7.6. Mediul social şi economic 

 

7.6.1 Utilizarea terenurilor 
 
Instalația de biogaz va fi amplasată în zona mediană dintre alte două platforme 

agroindustriale, la distanță de aproape 1 km de primul grup de locuințe din orașul Seini. 
Din punct de vedere cadastral și urbanistic, promovarea investiției nu conduce la 

necesitatea modificării situației, așa cum este ea reglementată în prezent. Suprafața de teren 
afectată investiției se găsește în proprietate publică iar prin implementare nu vor fi utilizate alte 
suprafețe de teren.  

Punerea în valoare a unui amplasament abandonat este considerată a avea un impact 
pozitiv.  Nu sunt necesare măsuri de atenuare. 
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7.6.2 Economia locală și ocuparea forței de muncă 

 Orașul Seini este o localitate mică, de tip urban, cu infrastructura în dezvoltare. 
Activitățile economice de tip industrail au o extindere limitată, agricultura și creșterea 
animalelor având o pondere însemnată în economia locală. 
 
 Privind lucrurile prin persepectiva economiei locale, proiectul va avea un indiscutabil 
impact pozitiv. Implicațiile proiectului vor fi: 
 

 potențialul de a crea locuri de muncă și dezvoltarea competențelor 

în faza de construcție și operare; 

 în faza de construcție, proiectul propus va contribui la îmbunătățirea nivelului local 

economic, prin utilizarea de contractanți locali, furnizorii și prestatorii de servicii; 

 proiectul propus este o investiție mare de capital, cu un potențial de a conduce la 

extinderea operațiunilor agricole existente (activități amonte și aval de proiect); 

 mai mult, prin legătură directă cu activitățile ce vor fi desfășurate în incinta instalației de 

biogaz, o serie de alte activități suport (transport, analize de laborator, service specific 

pentru utilaje de acest tip, valorificarea compostului / digestatului uscat) pot deveni afaceri 

viabile pe plan local sau regional (alte câteva instalații de biogaz sunt în faza de proiect în 

zonă). 

 
Impactul asupra mediului economic local va fi pozitiv. 
 
Nu sunt necesare măsuri de atenuare. Este recomandată încurajarea utilizării resurselor 
locale (materiale și umane), inclusiv în etapa de construire. 

 

7.6.3 Trafic și căi de acces 

Accesul rutier către amplasament se va realiza pe drumuri modernizate (în zona intravillan 
locuit) și pe drumuri acceptabile din punct de vedere tehnic (drum balastat) în zona extravilan 
(Strada Fermelor).  
 
Având în vedere faptul că centrul de greutate al generării materiilor prime (dejecțiilor) se 
găsește în imediata vecinătate a amplasamentului (fermele de păsări și porci sunt situate în 
imediata apropiere) traficul de aprovizionare nu este considerat o problemă.  
 
Administrarea digestatului pe terenurile agricole presupune distanțe mai mari de parcurs și 
implicit și tranzitarea zonei locuite. Utilizarea de echipamente moderne de transport nu va 
conduce la disconfort pentru locuitori.  
 
Nu sunt necesare lucrăriri de investiție sau rute alternative de transport. 
 
Nu sunt considerate necesare alte lucrări de protejare a zonelor rezidențiale sau a altor 
obiective publice. 
 

7.6.4 Zgomot 

Distanța de la amplasamentul instalației față de centrul administrativ al orașului Seini este 
de 4 Km, iar distanța față de zonele locuite este de: 

- 1 km către nord 
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- 2,5   km către sud 
- 1,3   km catre est 
- 3,5 km catre vest 

 
 Receptorii sensibili privind zgomotul sunt situați la distanță mare față de amplasament, 
mai mult, o serie de construcții sau alte incinte având rol de ecran în calea de propagare. 
Oricum, echipamentele generatoare de zgomot (unitatea CHP, utilaje de încărcare) vor fi fie 
instalate în incinte insonorizate fie de generație nouă, cu emisii reduse. 
 
 Singura componentă a proiectului care poate genera disconfort din acest punct de vedere 
este legată de trafic. Atât în etapa de construire (perioadă determinată de timp) cât și în 
operare. 
 
 Măsurile de atenuare vizează: 
 

 Programele de aprovizionare / livrare a materialelor (inclusiv în etapa de construire) vor 

avea în vedere respectarea orelor de liniște și odihnă. Va fi evitat  

 Asigurarea de către administratia publica a unei stări corespunzătoare infrastructurii rutiere 

va conduce la o mai bună utilizare a amplasamentului 

 

 

7.6.5 Securitatea amplasamentului 

 Asigurarea amplasamentului (incintă închisă și păzită) este importantă. În România, ca 
urmare a faptului că este permisă achiziția de metale recuperate de la persoanele fizice în 
centrele de colectare și reciclare, fenomenul derivat al infracționalității în acest sector trebuie 
avut în vedere. 
 Proiectul propune atât împrejmuirea incintei cât și asigurarea continuă a pazei 
amplasamentului. Această măsură are un efect negativ în balanța de venituri operaționale 
dar, astfel sunt preîntâmpinate alte consecințe neplăcute (vandalizarea instalațiilor). 
 
 În cadrul măsurilor de atenuare trebuie prevăzută o clauză asemănătoare privind 
protecția amplasamentului inclusiv în etapa de construcție. 

 

7.6.6 Impactul asupra sănătății umane si populației 

 
Avand in vedere că obiectivul se va dezvolta într-o zonă industrială, se reduce 

considerabil riscul de a crea disconfort populatiei din zona, atat in perioada de constructie, cat si 
in cea de functionare. Totusi, trebuie amintite potentialele forme de impact negativ care ar putea 
afecta componenta antropica in perioada de constructie si in cea de functionare: 

 organizarea de santier, care intotdeauna provoaca disconfort populatiei riverane prin 

zgomot sau cresterea concentratiei de pulberi; posibila aparitie a unor ambuteiaje in 

trafic datorita autovehiculelor de mare tonaj care transpota materiale de constructii sau 

cele care transporta materia primă după inceperea functionarii; se considera ca valorile 

normale de trafic vor creste cu mai putin de 5%, astfel incat aceasta crestere poate fi 

considerata nesemnificativa; 

 depozitarea necontrolata a deseurilor de constructie care poate genera un impact estetic 

negativ; 
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 dupa inceperea functionarii, obiectivul s-ar putea constitui intr-o sursa de miros, dacă 

digestatul și dejecțiile porcine utilizate la fermentare nu vor fi gestionate corespunzător; 

de asemenea, acest aspect s-ar putea constitui si intr-o sursa de disconfort pentru 

personalul angajat; 

 poluarea fonica, care ar putea afecta negativ populatia, poate fi considerata 

nesemnificativa, datorita situării amplasamentului în afara zonelor rezidențiale. 

 
Măsuri de atenuare: 

 inaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transporta materiale de constructie vor fi curatate 

pentru a evita impurificarea arterei de circulatie cu reziduuri de santier; 

 pe santierul de lucru se vor prevedea instalatii sanitare, de preferinta mobile, cu 

neutralizare chimica sau fose etanse vidanjate periodic si se vor interzice operatiuni de 

schimbare ale uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de 

transport; 

 santierul pentru lucrarile proiectate va fi imprejmuit pentru a se demarca perimetrele ce 

intra in raspunderea executantilor; 

 deseurile de constructie și cele din perioada de functionare vor fi gestionate extrem de 

atent si vor fi eliminate numai prin societati autorizate pentru a nu periclita starea de 

sanatate a populatiei si a nu crea disconfort si stress componentei umane prin mirosul 

generat si aspectul dezagreabil al acestora; 

 emisiile de gaze în atmosferă de la arderea biogazului va fi monitorizată în permanență; 

 se vor adopta masuri de igiena extrem de stricte astfel incat riscul biologic, ce ar putea fi 

indus de dejecțiile animale sau de digestat sa fie inexistent 

 
Pe de alta parte tratarea dejecțiilor în instalații de biogaz este o activitate considerată 

benefică – ca urmare a avantajelor produse – bunăstării și sănătății umane. Implementarea unui 
serviciu de preluare cu o frecvență mare a dejecțiilor din spațiul urban (direct din gospodăriile 
individuale) va avea un efect imediat, pozitiv, asupra condițiilor de viețuire din spațiul orașului. 
 

Tratarea dejecțiilor (produse industrial și de la populație) prin fermentare mezofilă 
conduce la rândul ei la două categorii de avantaje: reducerea semnificativă a amprentei 
mirosului și o reducere de asemenea semnificativă a populațiilor bacteriene și parazite 
periculoase (prin fermentare se produce în mod indirect și o semi-sterilizare a digestatului).  
 

Astfel, administrarea pe terenurile agricole a digestatului va ameliora semnificativ 
atitudinea publică privind problema mirosurilor.  
 

Mai mult, în managementul actual al problemelor privind activitățile agro-industriale din 
partea de sud a Orașului Seini, controlul zilnic al cantităților de dejecții generate va conduce la o 
îmbunătățire a calității aerului în această zonă (prin diminuarea semnificativă a nivelului imisiilor 
de amoniac și hidrogen sulfurat, implicit reducerea mirosurilor specifice). 
 

Pe de altă parte, pentru personalul care va fi implicat în aceste activități, controlul 
riscurilor la expunerea zilnică (în cazul lucrului cu dejecții crude) va fi efectuat periodic. 
Echipamentele de protecție individuală și mijloacele de lucru adaptate profilului vor fi obligatorii. 

Facilitățile igienico-sanitare sunt disponibile pe amplasament. 
 

Prin implementarea unui gradul înalt de automatizare pentru desfăşurarea proceselor 
tehnologice şi prin măsurile prevăzute pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în exploatare 
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se vor limita efectele, care pot genera poluare în incinta obiectivului şi/sau a vecinătăţilor, cu 
influenţă asupra stării de sănătate. 
 

Se consideră că, prin măsurile tehnice adoptate şi prin respectarea cu stricteţe a 
disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi întocmite, contribuţia obiectivului la 
poluarea aşezărilor umane şi la deteriorarea sănătăţii populaţiei se va manifesta în sens 
benefic. 

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată o severitate pozitivă datorită 
avantajelor induse de implementarea proiectului. Ca urmare, semnificaţia impactului este foarte 
scăzută. 
 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 +1 1 

 
Concluzia generală a evaluării semnificației impactului potențial indică un nivel mic al 

acestuia – cea mai mare severitate în manifestare este 1 (impact nesemnificativ), iar cea mai 
mare semnificație este 3, derivând din probabilitatea mare de apariție a unui fenomen.   
 

Măsurile de control și diminuare avute în vedere prin proiect asigură premisele 
implementării unei soluții tehnice care va conduce în final la îmbunătățirea valorilor standardelor 
de mediu în zona orașului Seini.  
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Capitolul 8 Deșeuri 

 
Managementul deșeurilor in cadrul unui proiect presupune existența a două etape 

distincte de generare (neincluzând aici potențiala dezafectare) și anume: 

 etapa de construire a obiectivului proiectat, în care sunt generate îndeosebi deșeuri 

de construcție; 

 etapa de funcționare care generează deseuri specifice activității desfășurate. 

  

 

8.1 Deseuri generate în etapa de construire 

 
Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta in urma lucrarilor 

de construcţie a instalaţiei de producere a energiei pe bază de biogaz şi ulterior pe perioada de 
exploatare, precum și modul de gestionare a acestora, sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

 
 

Tipuri de deşeuri generate pe amplasament in faza de organizare de santier, executia 
lucrarilor si desfasurarea activitatii de producere a biogazului. 

Sursele de 
deşeuri 
(etapele 

proiectulu) 

Codurile 
deşeurilor 

conform Listei 
Europene a 
Deşeurilor 

Denumirea deşeului 
generat 

Mod de depozitare 
temporara 

Modalitaţile propuse de 
gestionare 

 
Periculozitate 

Organizarea de 
şantier 

17 09 04 
Deseuri de constructii 
provenite din 
organizarea de santier 

Depozitare temporara in 
recipienti pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Reutilizare la realizarea 
umpluturilor 

nepericulos 

13 02 08* 
Uleiuri uzate provenite 
de la utilajele folosite 

Depozitare temporara in 
recipienti etansi 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

15 02 03 

Absorbanti, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire si imbracaminte 
de protectie, altele 
decat cele specificate la 
15 02 02* 

Depozitare temporara in 
recipienti etansi 

Eliminare prin firma 
autorizata 

nepericulos 

15 02 02* 

Materiale absorbante cu 
continut de substante 
chimice 
periculoase(carpe, nisip, 
rumegus etc) 

Depozitare temporara in 
recipienti etansi 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

20 03 01 
Deseuri menajere 
generate de personalul 
implicat în construcție 

Depozitare temporara in 
recipienti pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Eliminare prin firma de 
salubritate 

nepericulos 

15 01 01/ 
15 01 02/ 
15 01 03 

Deseuri de ambalaje 
provenite de la materiile 
prime nepericulose 
utilizate in realizarea si 
finisarea constructiilor 

Depozitare temporara in 
recipienti pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Valorificare prin operatori 
economici autorizati 

nepericulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa de 
realizare a 
investiţiei  

15 01 10* 

Deseuri de ambalaje 
provenite de la materiile 
prime si materialele 
auxiliare utilizate la 
finisarea lucrarilor 

Depozitare temporara in 
recipienti pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

17 01 01 
Deşeuri de beton de la 
constructia clădirilor și 
fundațiilor 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Reutilizare la realizarea 
umpluturilor 

nepericulos 

17 01 07 

Amestecuri de beton, 
caramizi, tigle si 
materiale ceramice, 
altele decat cele 

 Depozitare temporara 
pe amplasamentul 
organizarii de şantier 

Reutilizare la realizarea 
umpluturilor 

nepericulos 
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Sursele de 
deşeuri 
(etapele 

proiectulu) 

Codurile 
deşeurilor 

conform Listei 
Europene a 
Deşeurilor 

Denumirea deşeului 
generat 

Mod de depozitare 
temporara 

Modalitaţile propuse de 
gestionare 

 
Periculozitate 

specificate la 17 01 06* 

17 02 03 

Deseuri din materiale 
plastice(resturi de teava 
PVC, plasa PP/PE, folie 
PE, termoziolatie PS 
expandat) 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Valorificare prin operatori 
economici autorizati 

nepericulos 

17 02 04 

Deseu din lemn 
tratat(resturi de la 
constructia spațiului 
administrativ) 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

17 02 01 
Deşeuri 
lemnoase(cofraje) 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Reutilizare ca şi combustibil 
pentru instalaţii de ardere 
pe lemn 

nepericuloase  

17 04 05 
 

Deşeuri metalice de la 
armaturi, alte construcţii 

Depozitare temporara in 
recipienţi etanşi 

Valorificare prin firme 
autorizate 

nepericuloase 

17 04 07 Amestecuri metalice 
Depozitare temporara in 
recipienţi etanşi sau pe 
platforma amenajata 

Valorificare prin firme 
autorizate 

nepericuloase 

17 04 11 

Deşeuri de cabluri de la 
realizarea 
branşamentului reţelei 
electrice, realizarea 
sistemului de iluminat 
interior 

Depozitare temporara in 
recipienţi etanşi 

Valorificare prin firme 
autorizate 

nepericuloase 

 
17 05 04 

Pamant şi pietre din 
excavarea fundaţiilor 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Reutilizare la realizarea 
umpluturilor 

nepericuloase 

17 08 02 
Materiale de construcţii 
pe baza de gips  

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Eliminare prin firma 
autorizata 

nepericuloase  

17 06 04/ 
17 06 03* 

Deseuri de materiale 
izolante 
nepericuloase/periculoa
se hidroizolatie 

Depozitare temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de şantier 

Eliminare prin firma 
autorizata 

nepericulos 

20 03 01 Deşeuri menajere 
Colectare in pubele 
ecologice 

Eliminare prin firma de 
salubritate 

nepericuloase 

20 02 01 
Deșeuri menajere în 
amestec 

Colectare in pubele 
ecologice 

Eliminare prin firma de 
salubritate 

nepericuloase 

13 03 10* 

Uleiuri izolante si de 
transmitere a 
caldurii(din 
transformatoare) 

Depozitare temporara in 
recipienti etansi 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

13 01 13* Uleiuri hidraulice 
Depozitare temporara in 
recipienti etansi 

Eliminare prin firma 
autorizata 

periculos 

17 04 05 
Deseuri de 
fier/otel(piese de 
schimb) 

Depozitare temporara in 
recipienţi etanşi 

Valorificare prin firme 
autorizate 

nepericuloase 

Gestionarea deseurilor in perioada de desfasurare a lucrarilor de investitii revine antreprenorului. 
 

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi 
populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri. 

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile și va fi păstrată evidenţa 
cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase. 

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de 
construcţie se vor amenaja facilităţi corespunzătoare. 

 
Gestionarea deșeurilor în etapa de construcție 
Cod 
deșeu  

Tip deșeu 
 

Stare fizica/ 
proprietate 
periculoasa 

Cantitate 
estimată 

Mod de eliminare   

15 01 10* Ambalaj cu continut de substante S/periculos 0,030 t Colectare separată și 
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periculoase (ambalaj vopseluri / 
solvent /unsori) 

valorificare operator 
autorizat/E 

15 02 03 

Absorbanti, materiale filtrante, 
materiale de lustruire si 
imbracaminte de protectie, altele 
decat cele specificate la 15 02 
02* 

S/nepericulos 

0,010 t 

Colectare separată și 
eliminare operator 
autorizat – depozit clasa 
B/E 

17 01 01  Beton  
S/nepericulos 

1,5 t 
Valorificare locală – 
ampriza drumuri/V 

17 01 07  

Amestecuri de beton, caramizi, 
tigle si materiale ceramice, altele 
decat cele specificate la 17 01 
06* 

S/nepericulos 

1,5 t 
Valorificare locală – 
ampriza drumuri/V 

17 02 01  Lemn 
S/nepericulos 

30 m
3
 

Colectare separată și 
reciclare locală/R 

17 02 03  Plastic 
S/nepericulos 

0,6 t 
Colectare separată și 
valorificare operator 
autorizat/V 

17 04 07  
Amestecuri metalice 
 

S/nepericulos 
1,5 t 

Colectare separată și 
valorificare operator 
autorizat/V 

17 04 11  
Cabluri, altele decat cele 
specificate la  17 04 10* 
 

S/nepericulos 
0,3 t 

Colectare separată și 
valorificare operator 
autorizat/V 

17 05 04  
Pământ și pietre, altele decât cele 
specificate la 17 05 03* 

S/nepericulos 

9 t 

Stocare temporară pe 
amplasament(zona de 
nord, neutilizată) și 
valorificare locală la 
amenajarea drumurilor/V 

17 06 04  
Materiale izolante, altele decat 
cele specificate la 17 06 01* si 17 
06 03* 

S/nepericulos 
0,4 t 

Colectare separată și 
eliminare depozit clasa 
B/E 

20 02 01 Deșeuri menajere în amestec 
S/nepericulos 

0,4 t 
Eliminare depozit clasa 
B/E  

 

 

8.2 Deseuri generate în etapa de operare 

 
 
Sinteza informațiilor privind managementul deșeurilor generate pe amplasamentul 

instalației de producere biogaz Seini, în perioada de exploatare, este prezentată în tabelul de 
mai jos. 
 
Gestionarea deșeurilor în etapa de operare 

 
Codul 
deșeu  

Tip deșeu Stare fizica/ 
proprietate 
periculoasa 

Cantitate 
generată 

Mod de gestionare  

02 01 02 
Cadavre de animale,  
Țesuturi și resturi de organe 

S/nepericulos 
0,2 t /an 

Preluare de către operator 
specializat/E/V 

19 08 13* 
Șlam din separatorul de produși 
petrolieri 

S/periculos 
0,06 t/an 

Preluare de către operator 
specializat/E 

13 02 05* Ulei uzat 
S/periculos 

450 l/an 
Predare la operator 
specializat/V/R 

16 01 03 Anvelope uzate 
S/nepericulos 

4 buc/an 
Predare la operator 
specializat/R 
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06 13 02* Cărbune activ 

S/periculos 

1 t/an 

Preluare de către operator 
specializat (va fi testată 
periculozitatea și 
reevaluată încadrarea ca 
deșeu periculos)/E 

19 06 05 Digestat lichid  
L/nepericulos 15.150 

t/an 
Valorificare pe terenuri 
agricole/V 

19 06 06 Digestat solid (umed) 
SS/nepericulos 

2.335 t/an 
Valorificare pe terenuri 
agricole/V 

19 02 99 Digestat uscat 
S/nepericulos 

1.200 t/an 
Valorificare pe terenuri 
agricole – vânzare/V 

20 02 01 Deșeuri menajere în amestec  
S/nepericulos 

0,71 t/an 
Depozitare, depozit clasa 
B regional, preluare de 
către operatorul local/E 

 
Deșeurile de tip menajer și asimilabil generate pe amplasament vor fi colectate în 

containere închise, depozitate temporar în zona desemnată – lângă clădirea administrativă si 
vor fi preluate de operatorul local de salubritate, pe bază de contract. 
 

Uleiul uzat – rezultat din mentenanța periodică a generatorului de electricitate va fi 
stocat temporar într-un butoi metalic așezat în cuvă de metal și va fi preluat de unul dintre 
operatorii autorizați pentru asemenea servicii. 

 
Piesele şi componentele metalice uzate se vor colecta în zonele special amenajate din 

cadrul incintei şi vor fi valorificate prin operatori autorizaţi 
 

Deșeurile periculoase sau nepericuloase – ajunse accidental pe platforma de stocare a 
dejecțiilor din gospodăriile populației, vor fi triate de personalul instalației și stocate separat în 
pubele marcate corespunzător. Vor fi preluate de operatorul local de salubritate in cadrul 
campaniilor periodice dedicate acestor tipuri de deșeuri. 
 

Deșeurile de natură animală – altele decât dejecțiile(categoria cadavre de animale, 
resturi de organe, etc), ajunse accidental pe platforma de stocare a dejecțiilor din gospodăriile 
populației, vor fi triate de personalul instalației și stocate separat într-un recipient 
corespunzător(acoperit). Periodic vor fi ridicate de operatorul desemnat la nivelul UAT Seini 
pentru colectarea și neutralizarea cadavrelor de animale. 

In acest sens municipalitatea va organiza campanii de instruire a generatorilor si a 
populatiei cu privire la incompatibilitatea acestor deșeuri cu obiectul de funcționare al instalației 
de biogaz dar și cu privire la existența unei alte filiere locale pentru acest serviciu.  

 
 Referitor la digestatul rezultat în urma fermentării anaerobe a dejecțiilor este încă 
considerat deșeu în Romania. În absența unor norme specifice privind încetarea statutului de 
deșeu, chiar dacă cerințele stipulate la Capitolul 5 Subproduse, Art. 5 din Legea 211/2011 
privind deșeurile sunt îndeplinite. 
 

In managementul operațional al instalației de biogaz Seini, digestatul va fi gestionat ca 
un deșeu, valorificabil, rezultat dintr-o operație de tratare în vederea valorifcării. 

Acest mod de gestionare va fi aplicat până la punerea în aplicare, referitor la această 
categorie de subproduse, a prevederilor din Legea 211 din 2011 privind deșeurile, Capitolul 6: 
Încetarea statutului de deşeu,  Art. 6. 
 

Pentru digestatul rezultat, indiferent de categoria sa (lichid, solid, uscat) vor fi păstrate 
evidențe în conformitate cu prevederile HG 856/2003, inclusiv informații privind calitatea și 
compoziția acestuia. 
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De asemenea, transportul digestatului către locul de valorificare se va efectua în 
conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor. 

 

8.3 Impactul potențial asociat gestionării deșeurilor 

 
Instalația de producere biogaz a fost concepută și proiectată astfel încât să fie asigurate 

condițiile de siguranță necesare stocării, manevrării și tratării corespunzătoare a deșeurilor care 
fac parte din obiectul de activitate. 
 

Sistemul de gestionare a deşeurilor generate din activitatea curentă, ce va fi 
implementat exclude posibilitatea contaminării solului şi subsolului din amplasament. Pentru 
fiecare tip/categorie de deșeuri generate pe amplasament vor fi asigurate servicii autorizate de 
preluare și tratare/eliminare după caz. 
 

Pentru obiectivul supus analizei impactul rezidual este considerat a fi scăzut, toate 
posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului.  

 
În plus, datorită sistemelor de prevenire şi control existente sau care urmează a fi 

implementate probabilitatea de apariţie a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, 
semnificaţia impactului este foarte scăzută. 

 

Probabilitate Severitate Semnificaţie 

1 1 1 
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Capitolul 9 Situații de risc 

 
Managementul riscului de mediu este unul dintre aspectele importante abordate în 

legislaţia românească ce are în vedere stabilirea unor politici de mediu care să asigure o 

dezvoltare durabilă. 

În esenţă, acesta constă în identificarea eventualelor riscuri de poluări, stabilirea 

probabilităţilor de apariţie, factorii de mediu susceptibili a fi impactaţi, precum şi modalităţi de 

prevenire şi control pentru aceste riscuri.  

 
Prezenta celor mai  importante situatii de risc,  care  pot  interveni  in  derularea 

normala a proiectului poate fi impartita in doua momente de referinta, si anume: perioada de 
implementare si  perioada de operare a investitiei. 

Riscurile identificate sunt de doua categorii: 
- riscuri naturale; 
- riscuri tehnologice. 

 
Riscuri naturale 
Obiectivul este amplasat într-o zonă în care riscurile naturale (cutremure, inundaţii, 

alunecări/scufundări de teren, etc.) sunt relativ reduse. 
Amplasamentul propriu-zis şi zona înconjurătoare sunt stabile fără a se semnala 

manifestări ale unor fenomene geodinamice care ar putea afecta comportarea construcţiilor 
existente sau ce se vor edifica. 

Din punct de vedere geologic formațiunile geologice ce apar sunt de varstă cuaternară și 
sunt formate din argile, nisipuri și pietrisuri. 

Configuraţia geomorfologică a zonei din care face parte şi amplasamentul analizat este 
cea de teren plan, iar cota absolută medie are valoarea de  150,00 m. 

 
  Din punct de vedere al protecţiei seismice, Normativ P 100-1-2006, oraşul Seini are 
valoarea de vârf a accelerației terenului pentru IMR =100 ani ag= 0,12g  și perioada de control  
a spectrului de răspuns  Tc = 0,7 sec.  

Adâncimea de înghet, STAS 6054 - 77, este de -0,90m faţă de cota terenului. 
Din punct de vedere topografic, zona are un caracter plan, altitunidea medie pe 

amplasament fiind 145,5 m. Amplasamentul este situat în lunca râului Someș, pe malul drept al 
acestuia. 

Amplasamentul este mărginit pe două dintre laturi (vest și sud) de canale artificiale de 
scurgere pentru apele pluviale, canale care se descarcă în râul Someș. Scurgerea generală (de 
suprafață și subterană) este de la est către vest, concordant cu drenarea zonei de către Someș. 

Distanța față de albia râului Someș, care curge la SV de amplasament este de 350 m.  
 

O situatie aparte este generata de un risc potential in caz de secetă, ceea ce ar duce la 
reducerea disponibilităţii materiei prime pentru staţia de biogaz.  

Acest aspect nu va genera un impact asupra calităţii mediului, în schimb va influenţa 
condiţiile economico - financiare ale investiţiei.  

 
Riscuri tehnologice 
Construcţia şi operarea unei instalatii de producere a biogazului trebuie să ţină seama 

de o serie întreagă de norme de siguranţă de importanţă maximă, în caz contrar putând să 
apară un număr de potenţiale riscuri privind siguranţa oamenilor, a vieţuitoarelor şi mediului.  

Situaţii de accident şi/sau avarie caracterizate de creşterea valorilor concentraţiilor de 
poluanţi în mediu, conduc la depăşiri substanţiale ale concentraţiilor maxime admisibile stipulate 
în normele în vigoare pentru protecţia personalului, a populaţiei şi a factorilor de mediu. 
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În funcţie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de sistemul de 

automatizare din dotare, de disciplina tehnologică, stările de avarie sunt mai mult sau mai puţin 

frecvente şi persistente. 

Prin luarea măsurilor corespunzătoare de siguranţă sunt evitate apariţiei oricăror riscuri, 
a situaţiilor neprevăzute si totodata sunt asigurate conditiile de operare în siguranţă a instalatiei. 

Riscurile tehnologice initiale tin de tehnologia aleasa sau utilizata de catre beneficiar, 
riscuri care vor putea fi eliminate prin specificatile din caietele de sarcini la desemnarea 
constructorilor si a furnizorilor de echipamente, atat pentru instalatia de producere a biogazului 
cat si cat si pentru instalatia de producere a energiei electrice si termice din biogaz. 

 
Măsurile de siguranță ce se impun se referă în principal la aspectele enumerate mai jos, 

cele mai importante si relevante pentru instalatie fiind detaliate: 
 

 Prevenirea exploziilor și a incendiilor. Biogazul, în combinaţie cu aerul, poate forma 

un amestec gazos exploziv. Riscul de incendiu şi explozie este, în special, ridicat în apropierea 

digestoarelor şi a rezervoarelor de biogaz. Prin urmare, trebuie garantate măsuri specifice de 

siguranţă atat pe parcursul construcţiei cat şi a operării instalatiei de biogaz.  

În zonele periculoase (EX-zone) asa cum sunt clasificate de Directiva Europeană 
1999/92/EC, dupa frecvenţa şi durata de apariţie a atmosferelor explozive, vor fi luate măsuri 
adecvate de prevenire, cu scopul evitării accidentelor.  
 Instalatiile de producere a biogazului se pot incadra in: Zona 1 - Zonă în care o 
atmosferă explozivă, constând dintr-un amestec de aer şi substanţe inflamabile (sub formă de 
gaz, vapori sau aburi), apare în mod ocazional, în condiţii normale de operare si in Zona 2 - 
Zonă în care o atmosferă explozivă, constând dintr-un amestec de aer şi substanţe inflamabile 
(sub formă de gaz, vapori sau aburi), nu este probabil să apară, în condiţii normale de operare, 
dar, în cazul în care are loc, aceasta se produce numai pentru o perioadă scurtă de timp.  
 În pofida faptului că producerea exploziilor poate avea loc numai în anumite condiţii, 
există întotdeauna riscul de incendiu, în cazul existenţei focului deschis, a scurt-circuitelor 
apărute în interiorul dispozitivelor electrice sau a trăsnetelor.  

  Prevenirea asfixiei şi a otrăvirii. În special prezenţa hidrogenului sulfurat (H2S) în 

biogazul non-desulfurat poate fi extrem de toxică, chiar şi în concentraţii scăzute, avand drept 

rezultat apariţia simptomelor de otrăvire sau asfixie şi chiar moartea. În special în cazul 

încăperilor închise, cu elevaţie joasă (de exemplu, pivniţe, camere la subsol etc.), asfixia poate 

fi cauzată de înlocuirea oxigenului de către biogaz.  

Biogazul este mai uşor decât aerul, având o densitate relativă de aproximativ 1,2 kg/m³, 
însă prezintă tendinţa de a se separa în componentele sale. Dioxidul de carbon, care este mai 
greu (D = 1,85 kg/m³), ocupă zonele mai joase, în timp ce metanul, mai uşor (D = 0,72 kg/m³), 
se ridică în atmosferă.  
 Din aceste motive, în spaţiile închise trebuie luate o serie de măsuri de siguranţă, cu 
scopul asigurării unei ventilaţii suficiente. Mai mult, trebuie purtat echipament de protecţie (de 
exemplu, dispozitive de avertizare asupra prezenţei gazului, pentru protecţia respiraţiei etc.), în 
cursul activităţilor în zonele cu potenţial de pericol. 

 Prevenirea pericolelor mecanice 

 Soliditatea statică a construcţiilor 

 Siguranţa electrică 

 Protecţia împotriva descărcărilor electrice atmosferice 

 Siguranţa termică 

 Protecţia fonică 

 Siguranţa privind igiena şi controlul veterinar 

 Evitarea emisiilor poluante pentru atmosferă 
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 Prevenirea scurgerilor în apele freatice şi de suprafaţă 

 Evitarea eliberării de poluanţi în timpul evacuării deşeurilor 

 Siguranţa contra inundaţiilor 

 
Pe parcursul fluxului tehnologic al instalatiei, au fost identificate următoarele situatii 

posibile de risc: 
 
1. Producerea biogazului 
1.1. Receptie - depozitare materii prime: 
- riscul eliberării de poluanţi în timpul manipulării materiilor prime; 
1.2. Digestie 
- riscul contaminării solului cu substante poluante (scurgeri materiale); 
- risc de explozie; 
- risc de incendiu; 
- risc de asfixiere; 
1.3. Transport; Combustie biogaz 
- risc explozie; 
- risc incendiu; 
- risc de poluări accidentale cu gaze cu efect de seră; 
2. Valorificare energetică a biogazului: 
- risc emisii poluanti în aer; 
- riscuri mecanice; 
3. Post Trafo 
- risc de electrocutare; 
- risc de ardere; 

 
Referitor la riscul la incendii, prin procesul tehnologic si fluxul de fabricatie se 

mentioneaza ca utilajele tehnologice functioneaza in mediu umed fara risc de incendii. 
Astfel: 
- bazinele de stocare materii prime, bazinele de preparare si bazinele de stocare a 

lichidului post digestie nu prezinta materiale inflamabile si functioneaza in mediu umed 
- digestoarele functioneaza in mediu umed, iar biogazul produs nu este inflamabil (avand 

o concentratie mare de CO2, iar acesta devine inflamabil numai compresat) totodata, in interior 
biogazul are presiune atmosferica, iar digestoarele au prevazute supape duble sub si supra 
presiune 

- gazometrul este prevazut cu invelis triplu special tratat ignifug, iar gazul in exces este 
ars in torta special proiectata 

- cogeneratorul este special construit antiexplozie si antiincendiu. 
  
Ca masuri suplimentare, in afara de prevedere unei dotari PSI, se mentioneaza: 
 - bazinele de stocare lichid post-digestie au in permanenta un volum suficient de lichid 

inert, care poate fi folosit ca rezerva la stingerea incendiilor;  
- in exploatare se vor respecta toate normele in vigoare de prevenire si stingere a 

incendiilor; 
- materialele, echipamentele si aparatajul electric vor fi agrementate conform 

standardelor; 
- montarea instalatiilor electrice se va face coordonat cu celelalte instalatii; 
- fiabilitatea instalatiilor electrice prin asigurarea continuitatii si a parametrilor tehnici; 
- instalatii de protectie impotriva descarilor atmosferice realizate cu sisteme de captare 

tip PDA; 
- instalatii de detectie si alarmare in caz de incendiu; 
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Managementului riscului  reprezintă procesul de luare a deciziilor şi implementarea 
acestuia privitor la riscurile accesibile sau tolerabile şi minimalizarea sau modificarea acestora 
ca parte a unui ciclu repetativ. 

Modelul de management de risc adoptat va trebui adaptat de conducerea societăţii la 

condiţiile reale ce pot aparea şi genera riscuri. 

Sistemul de management al evenimentelor se bazează pe proceduri de evaluare a 
pericolelor si se concretizeaza prin programul de prevenire si planul/programul de urgenţă, care 
inglobeaza masuri privind siguranta obiectivului, protectia civila, prevenirea si stingerea 
incendiilor si nu in ultimul rand protectia mediului.. 

Procedurile operaţionale şi planurile de intervenţie se refera la: 
 dezastre de natura geologica sau meteorologica cum ar fi: cutremure, alunecări de 

teren, inundaţii, canicula, geruri; 
 dezastre datorita activităţii umane; acestea pot fi minore, controlabile, datorita unor 

avarii la utilaje, trasee, instalaţii, sau majore adică avarii necontrolabile cum ar fi incendiile şi 
exploziile, accidentele majore la manipulare şi transport, depozitare defectuoasa; 

 funcţionarea defectuoasa a instalaţiilor de depoluare. 
 
Securitatea si sanatatea salariatilor reprezintă ansamblul masurilor tehnice, sanitare, 

organizatorice şi juridice care au ca scop ocrotirea vieţii şi sănătăţii angajaţilor, prin asigurarea 
celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de 
muncă, precum şi prin asigurarea unor condiţii speciale pentru cei care efectuează munci grele 
sau vătămătoare. 
 

Un rezumat (sinteza) a riscurilor potentiale, factorii afectati si masurile de prevenire, 
control si diminuare a efectelor, este prezentat in tabelul de mai jos.  
 

Nr. 
Crt. 

Riscuri 
potentiale 

Factori 
afectati/amploare 

Masuri de prevenire, control si reducere a 
efectelor 

1 Risc de 
explozie si 
incendiu 

- factorii de mediu(apa, 
aer, sol/subsol); 
- mediul socio-economic; 
 
Amploare: 
- in spatiu: se limiteaza 
la platforma industriala 
- in timp: efectele 
imediatate sunt de 
scurta durata(emisii 
poluanti, etc), iar 
efectele socio-
economice pot fi de 
durata mai mare in 
functie de amploarea 
evenimentului; 

- rezervoarele si conductele pentru stocarea si 
vehicularea biogazului sunt realizate din materiale 
rezistente si proiectate pentru a corespunde 
conditiilor de functionare a instalatiei; 
- pentru prevenirea formarii amestecurilor 
explozive aer- metan, instalatia este prevazuta cu 
detectoare de CH4; 
- pentru prevenirea cresterii presiunii in post-
digestor, in cazul unei avarii la generatorle pe 
biogaz instalatia este prevazuta cu un consumator 
de necesitate(facla) proiectat sa poata arde in 
conditii de siguranta debitul de biogaz generat de 
instalatie; 
- instruirea personalului privind pericolele de 
explozie si incendiu; 
- elaborarea unui regulament intern cu privire la 
masurile de prevenire a incendiilor si exploziilor; 
- elaborarea unui plan pentru situatii de urgenta; 
- in caz, de incendiu amplasamentul este dotat cu 
o rezerva de apa de incendiu; 
- amplasamentul va fi dotat cu sistem de 
supraveghere video, iar accesul se va face in baza 
unei cartele electronice; 
- instalatia este prevazuta cu paratraznete; 
- respectarea planurilor de mentenanta si control a 
starii tehnice a instalatiilor si echipamentelor de pe 
amplasament; 

2 Risc de Factori umani; - postul trafo capsulat; 
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Nr. 
Crt. 

Riscuri 
potentiale 

Factori 
afectati/amploare 

Masuri de prevenire, control si reducere a 
efectelor 

electrocutare 
si/sau ardere 

- traseele de transport si distributie a energiei 
electrice vor fi proiectate si realizate cu 
respectarea normelor specifice in vigoare; 
- interventiile la postul trafo si instalatiile electrice 
aferente se vor face numai de personal autorizat; 
- instruirea personalului; 
- respectarea planurilor de mentenanta si control; 

3 Risc de 
otravire/asfixie
re 

Factori umani; 
Fauna; 
Amploare: local si 
temporar 

- depozitarea materiilor prime si desfasurarea 
proceselor generatoare de substante ce pot 
provoca otraviri/asfixieri se realizeaza in spatii 
inchise, din care evacuarea gazelor se face 
controlat; 
- instruirea personalului; 
- asigurarea echipamentelor de protectie adecvata; 
- realizarea unui plan de situatii de urgenta si 
interventii intern si extern, care sa prevada masuri 
de limitare in spatiu si in timp a efectelor unui 
eveniment; 

4 Risc de 
poluare cu 
substante 
generatoare de 
miros, 
substante 
periculoase si 
gaze cu efect 
de sera 

Factori de mediu(apa, 
aer, sol–subsol); 
Sanatatea populatiei;  
Fauna si flora; 
 
Amploare: limitata in 
spatiu si timp 

- depozitarea materiilor prime si desfasurarea 
proceselor generator de substante ce pot provoca 
miros se realizeaza in spatii inchise, din care 
evacuarea gazelor se face controlat; 
- depozitarea digestatului in rezervoare etanse, 
pentru a preveni emisii de mirosuri si predarea 
acestuia spre eliminare/valorificare, dupa un grafic 
care sa evite stationarea pe amplasament a unor 
cantitati mari; 
- elaborarea unui plan de control a starii tehnice a 
ambalajelor si spatiilor de depozitare a 
substantelor periculoase si a instalatiilor de 
transport a acestora; 
- elaborarea si aplicarea unui plan de mentenanta 
a echipamentelor componente si a conductelor si 
retelelor de canalizare din incinta, in scopul 
prevenirii scurgerilor si depunerilor de materiale 
generator de mirosuri; 
- respectarea planului de mentenanta si de control 
a starii tehnice si supravegherea permanenta a 
proceselor de purificare a biogazului si de 
valorificare energetica a acestora; 
- controlul permananent a concentratiei de gaz 
metan din atmosfera cu ajutorul detectoarelor; 
- mentinerea faclei intr-o stare tehnica 
corespunzatoare, capabila sa preia in orice 
moment surplusul de gaz metan din instalatie; 
- automonitorizarea si monitorizarea emisiilor in 
factorii de mediu; 
-elaborarea unui plan de gestiune a deseurilor; 

5 Risc de 
poluare 
biologica 

Factor uman; 
Factorii de mediu; 
Biodiversitate 

- transportul, manipularea si tratarea termica a 
materiilor prime cu respectarea conditiilor    din    
Regulamentul  C.E. 1774/2002,  cu modificarile 
ulterioare; 
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Capitolul 10 Monitorizarea 

 
Standardizarea şi dezvoltarea continuă a tehnologiei procesului AD sunt posibile numai 

printr-o monitorizare permanentă şi prin elaborarea documentaţiei privind datele cele mai 
importante ale procesului. Monitorizarea şi documentarea sunt de asemenea necesare pentru 
asigurarea stabilităţii proceselor, prin recunoaşterea deviaţiilor care survin de la valorile 
standard. 

În acest mod, devine posibilă o intervenţie rapidă şi luarea măsurilor corective necesare. 
Implementarea proiectului care face obiectul prezentei evaluări va implica si 

desfășurarea unor activități periodice privind urmărirea calității factorilor de mediu în zona 
amplasamentului.  

Aceste activități sunt suplimentare procedurilor de control ai parametrilor de exploatre a 
instalației de biogaz, care includ printre altele: caracterizarea dejecțiilor crude și a digestatului, 
compoziția biogazului, consumuri de apă, electricitate, energie termică, instrumentația de 
proces. 

Procesul de monitorizare si procedurile de control ai parametrilor de exploatre a 
instalației de biogaz includ colectarea şi analiza parametrilor fizici şi chimici. Sunt necesare 
teste curente de laborator, în vederea optimizării procesului AD şi a evitării colapsului procesului 
de producţie a biogazului.  

Ca un minimum necesar, trebuie monitorizaţi următorii parametri: 

 Tipul şi cantitatea materiei prime introduse (zilnic). Cantitatea de materie primă fluidă 

introdusă în digestor prin pompare poate fi determinată prin măsurarea fluxului acesteia. 

Contoarele de măsurare a fluxului trebuie să fie robuste şi rezistente la murdărie. În mod curent, 

sunt folosite contoare inductive şi capacitive, dar şi, din ce în ce mai mult, instrumente care 

utilizează ultrasunetele şi măsurătorile de conductivitate termică. 

 Temperatura de procesare (zilnic). Temperatura din interiorul digestorului trebuie să 

fie menţinută constantă şi, prin urmare, trebuie monitorizată în mod permanent. În interiorul 

digestorului există câteva puncte de măsurare a temperaturii, în scopul monitorizării acesteia pe 

parcursul întregului proces. Valorile măsurate sunt trimise într-un computer de înregistrare a 

datelor, unde acestea pot fi vizualizate. Acest input de date face posibil, de asemenea, şi 

controlul automat al ciclului de încălzire. 

 Valoarea pH-ului (zilnic). Valoarea pH-ului oferă informaţii importante despre modul în 

care decurge procesul AD. Monitorizarea pH-ului se face pe o serie de probe reprezentative, 

prelevate din conţinutul digestorului la intervale regulate, iar valoarea pH-ului este măsurată 

manual, utilizând pHmetrele obişnuite, disponibile pe piaţă. 

 Cantitatea şi compoziţia gazului (zilnic). Măsurarea cantităţii de biogaz reprezintă o 

modalitate importantă de determinare a eficienţei procesului. Neregularităţile apărute în cadrul 

producţiei de biogaz pot indica perturbaţii ale procesului şi facilitează ajustarea acestuia. 

Contoarele de gaz sunt instalate, de regulă, direct pe liniile de gaz. Cantităţile măsurate de 

biogaz trebuie înregistrate, în scopul evaluării tendinţelor şi funcţionării pe ansamblu a fabricii 

de biogaz. 

 Pentru determinarea compoziţiei gazului, pot fi utilizaţi senzori pentru măsurarea 
decalescenţei, transmisiei căldurii, absorbţiei radiaţiei infraroşii, chemisorpţiei sau senzori 
electro-chimici. Senzorii pentru radiaţia infraroşie sunt adecvaţi determinării concentraţiei 
metanului şi a dioxidului de carbon. Senzorii electro-chimici sunt folosiţi pentru determinarea 
conţinutului de hidrogen, oxigen şi hidrogen sulfurat. 

 Nivelul de umplere. Măsurarea nivelului de umplere al rezervoarelor de gaz este 

importantă(de exemplu, pentru funcţionarea normală a unităţii de producere a energiei – CHP. 
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În cazul în care este disponibilă o cantitate prea mică de biogaz, unitatea CHP va fi oprită în 

mod automat şi repornită după atingerea nivelului minim necesar. Măsurarea nivelului de 

umplere se realizează, în general, cu ajutorul senzorilor de presiune. 

Tipul echipamentului de control şi monitorizare variază de la simple temporizatoare, 
până la vizualizarea asistată de computer a procesului de control, prin intermediul unui sistem 
de alarmare la distanţă. 

În ceea ce privește monitorizarea calității digestatului, acesta poate fi supus analizelor 
pentru a-i determina conținutul în nutrienți (DM, VS, N, P, K, pH) înainte de a fi utilizat ca 
fertilizant. 

 
Cât privește monitorizarea efectelor activității asupra factorilor de mediu, a fost propusă 

următoarea schemă de monitorizare a mediului: 
- Apele subterane – execuția a patru foraje de monitorizare a calității apei freatice, lunar 

fiind executate măsurări ale nivelului iar semestrial recoltări de probe și determinări privind: pH, 

reziduu fix, CCOMn, amoniu, azotati, azotiti, azot total, fosfor, potasiu, sodiu 

- Emisii atmosferice – semestrial se vor determina concentrațiile în emisie la evacuarea 

gazelor motorului generatorului de electricitate (particule, SO2, NO, CO, CO2) 

- Zgomot – semestrial se vor determina în trei puncte perimetrale nivelurile de zgomot 

  
 Programul de monitorizarea aferent functionarii instalatiei de producere a biogazului va fi 
stabilit în autorizația de mediu. 

 
Alte prevederi: 
- Vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor 

reglementărilor în vigoare(Legea 211/2011 și HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare). 

- Consumurile lunare de carburant vor fi înregistrate.  

- Consumul de apă extrasă din foraj va fi monitorizat lunar. 

 
Rezultatele activităţii de monitorizare se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia 

mediului în conformitate cu prevederile programului de monitorizare si termenele stabilite prin 
Autorizatia de mediu. 

În cazul constatării unor situaţii de neconformitate cu prevederile legale, rezultatele 
înregistrate prin programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru protecţia 
mediului.  

 
Pe durata execuţiei proiectului se va realiza o monitorizare tehnologică care va avea 

drept scop reducerea riscurilor de accidente şi refacerea amplasamentului la finalizarea 
constructiei. 

Se va urmări evaluarea următoarelor aspecte: 
- calitatea solului rezultată din excavaţii pentru a se decide asupra locaţiilor de 

depozitare a acestuia. Prin contractele de antrepriză încheiate de beneficiar, aceasta va fi 
sarcina contractuală a executantului; 

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului în perioada de execuţie a lucrărilor de 
excavaţii; 

- gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament; 
- eliminarea stocurilor de materii prime de pe amplasament la finalizarea constructiei; 
 
Rezultatele activităţii de monitorizare se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia 

mediului în conformitate solicitările acesteia. 
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Capitolul 11 Planul de management de mediu  

 
Obiectivul principal al proiectului este de a valorifica potentialul energetic al biomasei 

organice (în special dejecții animaliere) prin producerea de energie termică și electrică. În 
scopul final al proiectului este cuprinsă și reducerea contribuției locale la emisiile de gaze cu 
efect de seră prin producția metanului (ca rezultat al fermentării anaerobe a dejecțiilor) și 
valorificarea controlată, prin ardere a acestuia.  
 

Pentru atenuarea și controlul eficient a tuturor formelor de impact potențial a fost 
elaborată structura Planului de Management de Mediu aplicabil proiectului. Draftul primei 
versiuni a acestui plan este atașat prezentului raport, documentul urmând a fi revizuit la fiecare 
etapă determinantă de implementare (atribuirea Contractului de Construire, autorizarea 
operării). 
 
 

Prin urmare, așa cum autoritatea de mediu (Agenția pentru Protecția  Mediului 
Maramureș) a hotărât deja, se recomandă ca activitatea propusă să fie implementată având în 
vedere beneficiile globale de mediu, sociale și economice. 
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Capitolul 12 Informarea Publicului  

In conformitate cu procedurile de informare publica aplicabile in Romania oricarui proiect 
supus procedurii de obtinere a acordului de mediu, si proiectul care face obiectul prezentei 
evaluari a parcurs mai multe etape de informare si punere la dispozitia publicului interesat a 
informatiilor relevante referitoare atat la parametrii tehnici cat si la impactul potential asupra 
mediului si sanatatii publice. 

 
Astfel, inca de la data solicitarii publice a acordului de mediu (cererea a fost inregistrata 

la APM Maramures in data de 21 ianuarie 2013) au fost publicate urmatoarele informari: 
- anuntul public din publicatia Glasul Maramuresului din 09 aprilie 2013 privind 

solicitarea acordului de mediu 
- anuntul public privind decizia Comitetului de Analiza Tehnica publicat pe site-ul 

APM Maramures in data de 30.mai 2013-08-19 
- anuntul public publicat la sediul Primariei Seini si in Glasul Maramuresului din 

data de 06 iunie 2013 privind decizia CAT referitoare la incadrarea proiectului 
(nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului). 

 
In data de 20 februarie 2013 la sediul Primariei Seini a avut loc o intalnire de lucru cu 
reprezentantii fermierilor din localitate. 

 
Primaria Orasului Seini a organizat  in data de 31.07.2013, incepand cu ora 14.00 la 

Centrul de Afaceri RO-UA, sedinta de dezbaterea publica a „Raportului privind impactul 
asupra mediului”, pentru proiectul „Instalație pilot pentru producerea biogazului Oraș 
Seini, județul Maramureș”. 

 
Mediatizarea privind organizarea sedintei de dezbatere publica si prezentarea 

Raportului privind impactul asupra mediului, s-a facut dupa cum urmeaza: 
- publicarea in ziarul Graiul Maramuresului din data de 25 iulie 2013 a anuntului 

privind organizarea dezbaterii publice si unde sunt disponibile documentele spre 
consultare; 

- afisarea anuntului privind organizarea dezbaterii publice, incepand cu data de 25 
iulie 2013 la afisierul Primariei orasului Seini; 

- postarea din data de 25 iulie 2013 a anuntului privind organizarea dezbaterii publice 
si a documentelor supuse informarii si consultarii publicului, pe pagina de internet 
www.seini.ro . 

 
„Raportul privind impactul asupra mediului”, pentru proiectul „Instalație pilot 

pentru producerea biogazului Oraș Seini, județul Maramureș”, a fost postat pe pagina de 
internet a primariei orasului Seini si a putut fi consultat la sediul primariei. 

 
Dezbaterea publica a inceput in data de 31.07.2013, la ora 14.00 
La dezbatere au participat reprezentantii primariei orasului Seini si un numar restrans de 

cetateni (tabel cu lista de participanti in Anexa D). Din partea autoritatii de mediu a participat 
dna. Gabriela Criste, consilier la APM Maramures 

 
In cadrul sedintei de dezbatere publica au fost prezentate urmatoarele documente: 

 Prezentarea „Raportului privind impactul asupra mediului” pentru proiectul „Instalație 
pilot pentru producerea biogazului Oraș Seini, județul Maramureș”;  

 Prezentare proiectului „Instalație pilot pentru producerea biogazului Oraș Seini, județul 
Maramureș”. 

 

http://www.seini.ro/
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Ambele materiale au fost sustinute de d-na Ileana Popescu, realizatorul Raportului 
privind impactul asupra mediului. 

 
In cadrul sedintei de dezbatere publica a Raportului privind impactul asupra 

mediului, nu au fost inregistrate solicitari de informatii suplimentare, observatii, rezerve, sau 
propuneri privind  dezvoltarea proiectului. 

 
Ca urmare a mediatizarii publice prin metodele prezentate mai sus, privind  realizarea 

Raportului privind impactul asupra mediului si a organizarii dezbaterii publice prin sedinta 
publica, nu au fost inregistrate la sediul primariei comentarii, sugestii sau obiectiuni referitoare la 
proiect. 

Deasemenea pana la data organizarii dezbaterii publice nu au existat solicitari pentru 
consultarea documentatiei scrise existenta la sediul primariei sau a autoritatii de mediu 
referitoare la proiectul analizat.  

 
 
 


