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Glosar de Termeni 

 

 
(A n) Referinta la un punct de emisie in aer 

(L n) Referinta la un punct de emisie in apa 

(W n)  Referinta la sursa de deseuri 

AEM Agentia Europeana de Mediu 

BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile 

BPEO Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila 

BREF Documentul de Referinta BAT 

CCC Centrul Comun de Cercetare 

CE Comisia Europeana 

COV Compusi Organici Volatili 

EIONet Reteaua Europeana de Informatii si Observatii 

EIPPCB Biroul European IPPC 

EMAS Schema de Audit si Management de Mediu 

EPER Registrul European al Emisiilor Poluante 

EUROStat Serviciul UE de Statistica 

EWC Codul European al Deseurilor 

EWC Catalogul European al Deseurilor 

GTL Grupurile Tehnice de Lucru 

IF Intrebari frecvente 

IPPC Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii 

NACE Nomenclatorul Activitatilor Comerciale 

NOSE-P Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese 

ONG Organizatii Non Guvernamentale 

Program de 

conformare  

Programul de masuri a caror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT 

sau a respecta SCM  

Program de 

modernizare 

Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de 

Management de Mediu 

SCASO Substante care afecteaza stratul de ozon 

SCM Standard de Calitate a Mediului 

SNAP Nomenclatorul Inventarului Emisiilor 

TA Luft Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului 

UE Uniunea Europeana 

VLEs Valorile Limita de Emisie 
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FORMULAR DE SOLICITARE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI 

 

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită autorizarea activităţii 

Numele instalaţiei 

 

S.C. GA- PRO- CO CHEMICALS S.A. Săvineşti 

 

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului 

 

 

S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti 

Str. Uzinei, nr. 2, Săvineşti, Judeţul Neamţ – J27/1478/2005 şi CUI R17728697 

 

 

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG nr. 152/ 2005 privind prevenirea si controlul  integrat al 

poluării,aprobată prin Legea 84/2006 : 

 

4.2 instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de bază 

- a. gaze : amoniac 

- b. acizi : acid azotic 

- c. săruri : carbonat de calciu  

4.3. instalaţii chimice pentru producerea îngrăşămintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de azot : 

uree granulată, azotat de amoniu/ nitrocalcar, îngrăşăminte lichide- UREAN 

 

Activitatile principale derulate de societate sunt conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007 :   

  

● Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza   

● Cod CAEN 2015 - Fabricarea  ingrasamintelor si produselor azotoase  
 

● Cod NOSE-P: 105.09 – Produsi chimici anorganici de baza sau ingrasaminte chimice 

● Cod SNAP 2: 0404 

● Cod SNAP 2:   

04 04 02 – Acid azotic conform CORINAIR, decembrie 2007 

                     04 04 03 – Amoniac conform CORINAIR, decembrie 2007 

                     04 04 05 – Azotat de amoniu conform CORINAIR, decembrie 2007 

                     04 04 08 – Uree conform CORINAIR, decembrie 2007 

 

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării 

procedurii de autorizare:  

 

ing. Oprea Voinea – Director General 
 

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:  

 

ing. Berbece Laurenţa– şef dep. Managementului Securităţii 

 

Nr. de telefon: 0233/280544  Adresa de e-mail: office@gaproco.ro 
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In numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta revizuirea Autorizaţiei Integrate de 

Mediu nr. 15/2007, rev. 2008,conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind prevenirea şi controlul  

integrat al poluării, aprobată prin Legea nr, 84/2006.  

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor şi 

informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi demarării 

procedurii de autorizare.   

 

 

 

Nume : ing. Oprea Voinea 

 

Functia : Director General 

 

Semnătura şi ştampila 

 

Data : 
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INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE OUG 152//2005 PRIVIND PREVENIREA ŞI CONTROLUL 

INTEGRAT AL POLUĂRII 

O descriere a: 
Unde se regăseşte în 

formularul de solicitare 

Verificare 

efectuată 

- instalaţiei şi activităţilor sale 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 4 
Da 

- materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei utilizate în 

sau generate de instalaţie 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 3 
Da 

- surselor de emisii din instalaţie 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 5 
Da 

- condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia 
Raportul de amplasament şi, 

Secţiunea 12 
Da 

- naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie la fiecare 

factor de mediu precum şi identificarea efectelor semnificative ale 

emisiilor asupra mediului 

Formularul de solicitare, 

Secţiunile 13 şi 14 
Da 

- tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu 

este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la instalaţie 

Formularul de solicitare, 

Secţiunile 3.2,3.4.3,5.1 şi 13 
Da 

- acolo unde nu este cazul, măsuri pentru prevenirea şi recuperarea 

deşeurilor generate de instalaţie 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 6 
Da 

- msurilor suplimentare planificate în vederea conformării cu 

principiile generate care decurg din obligaţiile de bază ale 

operatorului/titularului activităţii aşa cum sunt ele stipulate în 

Capitolul III al OUG 152/2002 privind prevenirea, reducerea şi 

controlul integrat al poluării; 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 15 
Da 

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod 

special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile 

Formularul de solicitare, 

Secţiunile 3.2 şi 13 
Da 

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă; 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 14 
Da 

- este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu legislaţia 

specifică naţională în vigoare privind deşeurile(11);acolo unde sunt 

generate deşeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este 

posibil d.p.v.tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât să se 

evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 6 
Da 

- energia este utilizată eficient; 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 7 
Da 

- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi 

limitarea consecinţelor lor; 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 8 
Da 

- sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a activităţilor 

pentru a evita orice risc de poluare şi de a aduce amplasamentul la o 

stare satisfăcătoare; 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 11 
Da 

- măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu; 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 10 
Da 

- alternativele principale studiate de solicitant; 
Formularul de solicitare, 

Secţiunea 5.7, şi 12.2 
Da 

- solicitarea de revizuire a autorizării trebuie de asemenea să includă 

un rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 1 
Da 
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Lista de verificare a componenţei documentaţiei de solicitare de revizuire a autorizaţiei 

 

Lista de verificare a componenţei documentaţiei de solicitare 
 

Element 
Secţiunea 

relevantă 

Verificat de 

solicitant 

Verificat de 

ARPM 

1. Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea 

integrată de mediu. 

   

2. Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentaţiei de 

solicitare a autorizaţiei integrate a fost achitată 

   

3. Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu  Da  

4. Rezumat netehnic  Secţiunea 1  

5. Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu 

sunt incluse în acest document, includeţi punctele de emisie în 

toţi factorii de mediu 

Secţiunea 4.5  

(dacă este cazul) 

Anexa 5  

6 Raportul de amplasament Secţiunea 12 Elaborat 2006  

7 Analize cost-beneficiu realizate pentru evaluare BAT - -  

8 O evaluare BAT completă pentru întreaga instalaţie Secţiunea 4.8 Secţiunea 4.8  

9 Organigrama instalaţiei Secţiunea 2.1 Secţiunea 2.1  

10 Planul de situaţie. Indicaţi limitele amplasamentului Formularul de 

solicitare 

Anexa 2  

11 Suprafeţe construite/betonate şi suprafeţe libere/ verzi 

permeabile şi impermeabile 

Formularul de 

solicitare 

Formularul de 

solicitare 

 

12 Locaţia instalaţiei Secţiunea 1.1 Secţiunea 1.1  

13 Locaţiile (părţile din instalaţie) cu emisii de mirosuri Secţiunea 5.6 

(Miros) 

Secţiunea 5.6  

14 Receptori sensibili-ape subterane, structuri, dacă sunt descărcate 

direct sau indirect substanţele peri-culoase din Anexele 5 şi 6 ale 

Legii 310/2004 pri-vind modificarea şi completarea Legii apelor 

107/1996 în apele subterane 

Secţiunea 5.5 Secţiunea 5.5  

15 Receptori sensibili la zgomot Secţiunea 9.1 Secţiunea 9.1  

16 Puncte de emisii continue şi fugitive  Secţiunea 5.2  

17 Puncte propuse pentru monitorizare/ automonitorizare Secţiunea 14.2 Secţiunea 14.2  

18 Alţi receptori sensibili d.p.d.v. al mediului, inclusiv habitate şi 

zone de interes ştiinţific. 

Secţiunea 14.5 Secţiunea 14.5  

19 Planuri de amplasament ( combinaţi şi faceţi trimitere la alte 

documente după caz) arătând poziţia oricăror rezervoare, 

conducte şi canale subterane sau a altor structuri. 

Raportul de 

amplasament 

Anexa 3 – 

Plan reţele apă 

 

20 Copii ale oricăror lucrări de modelare realizate. 

 

Secţiunea 14 Nu este cazul  

21 Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau alte arii sau 

exemplare protejate 

   

22 O copie a oricărei informaţii anterioare referitoare la habitate 

furnizată pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop. 

   

23 Studii existente privind amplasamentul şi/sau instalaţia sau în 

legătură cu acestea. 

   

24 Acte de reglementare ale altor autorităţi publice obţinute până la 

data depunerii solicitării şi informaţii asupra stadiului de 

obţinere a altor acte de reglementare deja solicitate. 

   

25 Orice alte elemente în care furnizaţi copii ale propriilor 

informaţii 

   

26 Copii ale anunţului public    
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I.REZUMAT NETEHNIC 

 

Această secţiune trebuie să fie cât mai succintă, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar 

permiţând în acelaşi timp o prezentare suficientă a activităţilor.Este oportunitatea dumneavoastră de a spune 

autorităţii responsabile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cât de bine vă desfăşuraţi activitatea şi 

îmbunătăţirile pe care intenţionaţi să le faceţi.Este preferabil să completaţi această secţiune după ce aţi elaborat 

întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veţi şti ce să rezumaţi. Rezumatul va include: 

 

1.Descriere 

 

Activitatea principală este producerea îngrăşămintelor pe pe bază de azot, respectiv uree granulată, azotat de 

amoniu , nitrocalcar şi îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32. 

Amoniacul şi acidul azotic sunt produse intermediare, utilizate la producerea ureei, azotatului de amoniu sau 

nitrocalcarului şi îngrăşămintelor lichide de tip UREAN 32, dar pot fi comercializate şi ca amoniac lichid sau acid 

azotic 47%. 

 

1.1. Condiţii prezente în amplasament 

 

In prezent, SC GA – PRO – CHEMICALS SA detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 15/2007 revizia 

1/21.03.2008. 

 

Mentionam ca fosta SC AZOCHIM SA Savinesti (societate de la care SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA a 

preluat activele), este pe lista instalatiilor care beneficiaza de perioada de tranzitie conform OUG 152/2005 – 

anexa 5 – pentru activitatea principala 4.2 – termenul final de conformare cu prevederile Directivei 96/61/CE 

fiind 31.12.2014.  

 

Reinoirea Autorizatiei Integrate de Mediu se impune datorita urmatoarelor schimbari survenite in cadrul 

activitatilor derulate de societate, respectiv : 

 

-preluarea prin cumparare a Instalatiei de fabricare AN/CAN (de la S.C. Rafinăria ASTRA ROM.ÂNĂ S.A prin 

Încheierea de Autentificare nr. 149-17.02.2011) 

-preluarea instalatiilor proprietate S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. dar inchiriate de SC AGROFERTIL SA 

pana in anul 2007. 

 - Instalatia de acid azotic 

 - Atelierul de ambalare AN / CAN,  

- instalatia Termo-Hidro - Ciclul de racire I-III,  

- Statia de Demineralizare I,  

- Statia electrocare, Statia electrica de 110/6Kw, Statiile de CFU,  

- tanc depozitare amoniac TK-251 

-punerea in functiune de noi instalatii : 

- Instalatia de hidroliza – desorbtie pentru reducerea continutului de amoniu si uree din apele uzate 

generate in cadrul Instalatiei de uree granulata (pusa in functiune in 2011); 

- Cazan nou de tip PB- 150 Mingazzini (pusa in functiune in 2012). 

 

Nota : Pentru obiectivele operate prin inchiriere de SC AGROFERTIL SA, inclusiv Instalatia de fabricare 

AN/CAN  a fost emisa de catre MMGA ARPM Bacau Autorizatia Integrata de Mediu  Nr.6 din 17. 04 2006. 

 

În prezent, în cadrul societăţii se derulează investiţia privind o Instalaţie de cogenerare, pentru care s-a obţinut 

Avizul de mediu nr 2899/03.08.2010. 
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Amplasare 

 

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială Săvineşti,care se află la 

cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 

km est faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa. 

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Săvineşti este de 759.203,05 mp 

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:  

   - 20
0
33

'
 longitudine estică  

  - 46
0
52

'
 longitudine nordică. 

 

Obiectivele industriale aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt:  

 

 în partea de nord – vest : S.C. FIBREXNYLON S.A., S.C. YARNEA S.A., S.C. ICEFS S.A. S.C. RIFIL 

S.A. S.C. KOBER S.A., S.C. COMES S.A., Microcentrala Roznov ; 

 în partea de sud : SC CRIMBOGAS S.A.. 

 

Localitatile din imediata vecinatate a platformei societatii sunt: 

 spre nord : com. Girov (15 km) 

 spre nord – est: Margineni (cca. 15 km) 

 spre nord – vest: Dumbrava Rosie (4 km) 

 spre sud: Borlesti (12 km) 

 spre sud – est: Dumbrava – Deal, Costisa (20 km),Roznov (5 km); 

 spre sud – vest: Piatra Soimului (5 km); 

 spre vest si sud –vest: comuna Savinesti (cca. 1.0 km). 

Societatea are legaturi directe cu orasul Piatra Neamt prin DN 15 si CFR Bacau – Piatra Neamt. Distanta pana in 

municipiul Piatra Neamt este de cca. 10-12 km pe directia nord - vest. 

 

 

Informaţii privind structura litologică a zonei 

Platforma chimică se situează la limita vestică a Zonei miocene  subcarpatice a Carpaţilor Orientali, 

formaţiunile din fundament fiind reprezentate prin depozite slab permeabile: marne nisipoase, marne argiloase, 

gresii calcaroase micacee şi nisipuri grezoase, local cu intercalaţii de gipsuri, sare sau tufuri. La vest de 

amplasament, în zona localităţilor Cut şi Brăşăuţi, se dezvoltă Zona flişului Carpaţilor Orientali, formată din 

depozite miocene ( marne, marne argiloase, gresii, microconglomerate şi brecii argiloase cu sare şi săruri de 

potasiu). Peste acestea se dispun discordant depozitele cuaternare reprezentate de aluviunile din terasele râului 

Bistriţa şi deluviile de pe versanţi. 

Terasa medie pe care este amplasată societatea are o formă tabulară – plană, cu o pantă naturală de 

cca.0,45% spre sud – est, paralelă cu râul Bistriţa şi este formată din pietrişuri cu nisip şi bolovăniş, cu grosimi de 

7 -27m, acoperite de sol vegetal. Roca de bază este reprezentată prin argile şi argile mărnoase, care pot conţine 

brecii salifere.În zona de racordare cu terasa superioară, grosimea stratului de aluviuni grosiere este de 7 -9m. 

Acest nivel morfologic este traversat de albia minoră a râului Cracâu şi de canalele UHE Roznov I şi Roznov II. 

Stabilitatea amplasamentului aferent societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti este asigurată, fără a 

exista pericolul inundaţiilor, eliminat prin sistemul hidro-ameliorativ al văii Bistriţei – Centrale electrice – canal 

UHE – lacuri de acumulare. 

 

Informaţii privind riscul seismic 

Din punct de vedere al seismicităţii, amplasamentul societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti nu se 

află intr-o zonă seismică, conform nivelului VII a scării Mercalli, modificată în concordanţă cu codul seismic 

roman P -100 -92.  
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TEHNICI 

Tehnici de management 

 

SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti are o politică de mediu bine definită,  urmând a se implementa şi 

certifica sistemul de management integrat la nivelul societăţii. 

 

INTRĂRI DE MATERIALE 

Gama de produse chimice fabricate in cadrul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., respectiv amoniac, acid 

azotic, uree, azotat de amoniu / nitrocalcar presupune o varietate relativ mica de substante chimice vehiculate in 

procesele de fabricatie atat ca materii prime, produsi intermediari cat si ca produse finite, dar in cantitati relativ 

mari.  

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. mentine un program de gestionare a substantelor chimice periculoase, in 

conformitate cu normativele in vigoare, respectiv: 

- a depus la Agenţia Naţională Antidrog declaratiile in conformitate cu prevederile O.U.G. 121/2006 

aprobată cu modificări prin Legea 186/2007;  

-a pre-inregistrat si inregistrat produsele societatii in conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 

1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, monitorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice  (REACH) ; 

-pentru substanţele periculoase pre-înregistrate în cadrul companiei (NH3, HNO3, apă amoniacală, Uree, 

Azotat de amoniu) s-au realizat scenariile de expunere conform Directivei 67/548/EC ; 

-a intocmit fişe cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere conform Regulamentului REACH, 

CLP, şi a Regulamentului 453/2010; 

-a verificat toţi distribuitorii substanţelor importate de către societate, vizând conformarea cu 

Regulamentul REACH şi s-au primit fişele cu date de securitate extinse cu scenarii de expunere; 

-asigura respectarea măsurilor de management al riscurilor prevăzute în scenariile de expunere pentru 

fiecare substanţă în parte. 

 

Minimizarea deseurilor ( minimizarea utilizarii materiilor prime ) 

 

În cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti există o preocupare continuă pentru reducerea cantităţilor 

de deşeuri rezultate, prin minimizarea consumului de materii prime, auxiliare şi utilităţi folosite pentru fabricarea 

gamei de produse finite. Dovada acestei preocupări este faptul că la principalele produse, consumurile specifice 

înregistrate la nivelul anului 2010 – 2011 sunt apropiate de consumurile de proiect. 

 

Utilizarea apei 

Categoriile de apa utilizate de societate sunt: 

-apa potabila cu destinatie preponderenta (este preluata din reţeaua de alimentare cu apă a SC FIBREXNYLON 

SA, sursa Brăşăuţi, pânza freatică a râului Cracău): 

-igienico-sanitara pentru personalul angajat în activitatile de productie si în cele auxiliare; 

-alimentare a retelei de hidranti subterani de incendiu existenta pe platforma.  

-apa industriala utilizata pentru: 

- producerea apei demineralizate în Instalatia de Demineralizare II; 

- apa de proces/racire în instalatiile tehnologice; 

- apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – Ciclul de racire I - III 

- apa de adaos în gospodaria de apa recirculata – HAMMON; 

- alimentarea retelei de hidranti supraterani de incendiu. 

Alimentarea cu apa industriala se realizeaza din 2 surse : 

-reteaua  SC FIBREXNYLON SA care preia apa din Canalul UHE prin Statia de pompe Deal  

-canal UHE Bistrita, aval de CHE Vanatori. 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REDUCEREA EMISIILOR CĂTRE MEDIU 

 

Principalele instalatii productive functionale pe amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti 

sunt: 

 
Nr. 

crt. 

Instalatia Activitatea 

conf. 

Anexei I 

din OUG 

nr.152/2005 

Capacitate 

proiectata 

Anul 

punerii in 

functiune 

Anul 

repornirii 

/sistarii 

activitatii 

Observatii 

1 Amoniac – licenta 

Salzgitter 

4.2.a 1 000 t/zi 

330 000 t/an 

1974 Repornire 

2008 

1995- retehnologizare (cu firma 

Mannesmann DEMAG) 

2 Uree granulata – 

licenta 

STAMICARBON 

4.3 300 000 t/an 1974 Repornire 

2009 

2007-2009  modernizare 

Mannesmann Anlagenbau 

3 Acid azotic – 

licenta GIAP 

4.2.b 180 000t/an HNO3 

100% 

1963  Repornire 

2003 

Modernizare 1997-1998 

4 Azotat de amoniu 

/ nitrocalcar 

-licenta intiala 

GIAP 

4.3 231 000 t/an AN 

330 000 t/an CAN 

1963 Repornire 

1999 

Modernizare Mannesmann 

Anlagenbau 1997 – 1998 licenta 

KRUPP - UHDE 

5 Ingrasaminte 

lichide - UREAN 

4.3 429 000 t/an 2009 - - 

 
Instalatii  conexe – in functiune 

 
Nr. 

crt. 

Instalatia Activitatea 

conf. Anexei 

I din OUG 

nr.152/2005 

Capacitate 

proiectata 

Anul 

punerii in 

functiune 

Anul 

repornirii 

/sistarii 

activitatii 

Observatii 

1 Demineralizare II  

(deserveste 

instalatiile amoniac 

si uree granulata) 

- 

-125 mc/h x 4 linii 

demineralizare 

-30 mc/h x 3 linii de 

condens 

1975 Repunere 

in 

functiune 

2008 

Reabilitare 2008 

2 Gospodaria de ape 

nr. 2 (Hammon) 

- 

-14070 mc/h apa 

racire pt. Instalatia 

Amoniac 

-6600 mc/h apa 

racire pt. Instalatiile 

uree granulata si 

carbonat de calciu 

1974 Repunere 

in 

functiune 

2008 

Reabilitare 2008 

3 Ciclul de racire I-III 

- 

4600 mc/h 1963 Repornire 

1999 

-Lucrari de reabilitare 

1997-1998 (au fost 

inlocuite suprafetele de 

schimb termic 

4 Instalatia de 

hidroliza – desorbtie 

(Uree granulata) – 

licenta UREA 

CASALE 

- 

50 mc/h ape 

reziduale cu max. 

10% ioni amoniu 

2011 -  

5 Centrala Termica  

-cazan 

TERMOTEHNICA-

BIASI (TGV 

1.1* 

 

 

10 000 t/h 

 

 

 

2004 
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1000012) 

-cazan 

MINGAZZINI  

 

16 t/h 

 

2012 

6 Instalatii depozitare 

amoniac lichid 

-depozit TK -251 

 

 

Depozit de 

fabricatie 

- 

 

 

-max. 15000 t 

(7900 t dupa lucrari 

1998) 

 

-530 t 

 

 

1971 

 

 

Repornire 

2003 

 

 

 

 

1998 –  lucrari reparatie . 

         
 

Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer 
Pentru reducerea emisiilor în aer provenite din surse punctiforme, principalele instalaţii tehnologice sunt legate de 

instalaţiile de depoluare a aerului, respectiv: 

Instalaţia Amoniac: 

- -coş dispersie aferent fazei de reformare ( sistem preîncăzire gaze naturale): poluant principal: NOX; 

- -coşuri dispersie cazane auxiliare ( sistem generare abur). poluant principal: NOX; 

- -coş dispersie supraîncăzitor: (sistem generare abur). poluant principal: NOX; 

    Instalaţia Uree Stamicarbon: 

- -coş dispersie (6 buc.) turn granulare: poluanţi: NH3, pulberi uree; 

- -cos dispersie (2 buc.) scruber spălare amoniac: poluant: NH3 

- coş dispersie Hidroliză/Desorbţie poluant: NH3 

   Instalaţia Acid azotic: 

- -duza dispersie gaze reziduale, poluanţi: NXOY 

  Instalaţia de Azotat de amoniu/ Nitrocalcar 

         -coş dispersie gaze reziduale din faza de  granulare condiţionare: poluant: amoniac, pulberi azotat de 

amoniu/nitrocalcar; 

       Centrala termică: 

- -coş dispersie gaze arse cazan TGV  ( sistem generare abur). poluant principal :NOX; 

- -coş dispersie gaze arse cazan MINGAZZINI  ( sistem generare abur). poluant principal :NOX; 

Instalaţia de cogenerare: 

        - coş dispersie  gaze arse x 3 buc.: poluant principal:NOX; 

Aceste instalaţii/sisteme sunt înglobate în instalaţiile tehnologice.         

 

Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi în canalizare 

 
        Apele uzate cu impurificare chimică rezultate din instalaţiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti,  sunt 

preepurate local, în faze tehnologice înglobate în instalaţiile care le generează şi apoi sunt dirijate spre canalizarea de ape 

convenţional curate şi meteorice şi apoi sunt deversate în canalul UHE, prin punctul de evacuare finală Canal C1 – D4 GA 

PRO CO. 

In functie de provenienta si categorie, preepurarea apelor si evacuarea apelor uzate se realizeaza astfel: 

-ape uzate impurificate chimic generate in instalaţiile uree granulată, apa demineralizata şi azotat de amoniu/nitrocalcar 

-apele de proces provenite din instalaţia de uree sunt supuse procesului de epurare in Instalatia de desorbtie – 

hidroliza pentru reducerea concentraţiei de NH4
+
 şi uree, efluentul din instalatie fiind descarcat in reţeaua de 

canalizare a apelor convenţional curate; 

-apele provenite de la instalaţia demineralizare sunt supuse unui proces de neutralizare si reglare pH, dupa 

care sunt evacuate in canalizarea convenţional curată;  

-condensul acid provenit din evaporatoarele Instalatiei AN/CAN se stochează într-un vas pentru recirculare 

în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu 

necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de 

fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei linii, excesul de condens este evacuat în canalizare ape chimic 

impure şi este prelucrat în instalaţia de stripare a ionilor de amoniu; 

- ape uzate provenite din instalatia de fabricare a amoniacului (condens tehnologic de la racirea gazelor de la 

conversie, scurgeri accidentale de la pompele de vehiculare lesie Benfield (solutie K2CO3) de la faza de 
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indepartare CO2 din gazele reformate) sunt preepurate in instalatia de stripare a ionilor de amoniu aferenta 

instalatiei amoniac. 

Dupa preepurare, aceste categorii de ape se evacueaza in reteaua de canalizare conventional curate, cu deversare in canalul 

UHE sau direct in raul Bistrita.  

-ape de răcire cu impurificare chimică redusă 

-Instalatia amoniac :  ape de la recuperarea caldurii din fazele de reformare, conversie, sinteza amoniac, 

condens de la compresia gazului metan, purja cazanului recuperator de caldura de la reformarea secundara, 

purja cazanului recuperator de caldura de la conversiile de inalta si joasa temperatura, condens de la 

compresia gazului de sinteza, purja cazanului recuperator de caldura de la sinteza amoniacului (evacuări 

discontinue); 

-Instalatia acid azotic : purje din faza de recuperare căldură,apă de răcire lagăre suflante, retur apă recirculată 

de la răcitoarele de condens acid 

- Instalatia de demineralizare II : apele de spalare si afanare a filtrelor mecanice, purje pentru reglari 

tehnologice (evacuari discontinue); 

-Gospodaria de apa recirculata nr. 2 (Hammon): purje din circuitul de racire (discontinuu); 

-Gospodaria de apa recirculata nr. 1 (Ciclul I-III): purje din circuitul de racire (discontinuu). 

Reteaua de canalizare conventional curata deverseaza in canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4 

(canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 

177/08.04.2011*); 

-ape pluviale -sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin racordul D4) fie 

direct in raul Bistrita (prin racordul D2). 

-ape uzate menajere -sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a SC 

FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 1/15.01.2012. 

 

Controlul emisiilor fugitive în aer 

 
În cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS SA se realizează permanent monitorizarea concentraţiilor de emisii difuze 

la locurile de muncă. Analizele se efectuează de către personalul din cadrul Laboratorului Toxicologie – Mediu, din cadrul 

serviciului SSO. 

Concentraţia de amoniac şi oxizi de azot în imisii  în zona periuzinală  se analizează zilnic, conform programului de 

analize aprobat de conduerea unităţii sau la cererea autorităţilor locale de mediu, în cazul în care există sesizări din partea 

populaţiei. 

 

Controlul emisiilor fugitive în apa de suprafaţă, în canalizare şi în ape subterane. 

 
Calitatea apelor uzate evacuate în canalul UHE , în punctul final de evacuare Canal C1-D4, este monitorizată  de către 

Laboratorul Toxicologie – Mediu, prin analizele efectuate cu frecvenţa de 2 ori/zi. 

Calitatea apelor uzate la ieşire din societate, punct de control Camera betonată interioară, este monitorizată  de către 

Laboratorul Toxicologie – Mediu, prin analizele efectuate cu frecvenţa de 3 ori/schimb, sau orar dacă este necesar, în cazul 

apariţiei unor probleme în înstalaţii ce determină apariţia unor depăşiri la indicatorii amoniu sau azotaţi. 

Rezultatele monitorizării sunt raportate lunar la GNM-CJ Neamţ, APM Neamţ, SGA Neamţ, ABA Siret Bacău ŞI ARPM 

Bacău. 

 

Calitatea apei subterane pe amplasament este monitorizată trimestrial în cinci foraje de observaţie. Rezultatele 

monitorizării sunt raportate ltrimestrial la la GNM-CJ Neamţ, APM Neamţ, SGA Neamţ, ABA Siret Bacău ŞI ARPM 

Bacău. 

 

 

Miros 

 
Mirosurile ce pot fi generate pe amplasament sunt specifice activităţii de fabricare a amoniacului, ureei, acidului 

azotic şi azotatului de amoniu-nitrocalcar. 

Mirosul caracteristic şi predominant este mirosul de amoniac. Amoniacul este un gaz cu miros persistent, iritant, ce 

poate fi sesizat la concentraţii extrem de mici ( 1 – 52 ppm). Limita maximă pentru expunere pe termen scurt pentru 

amoniac este de 36 mg/mc. 
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În cazuri exceptionale, în cazul apariţiei unor neetanşeităţi pe traseele de gaze nitroase, pot apărea şi oxizi de azot din 

cadrul instalatiei de fabricare a acidului azotic. 

 

 

Emisii în ape subterane 

 
       Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de: 

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite; 

● întreţinerea necorespunzătoare a conductelor de transport produse lichide din incinta societăţii; 

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice; 

● scurgerile de produse de la rezervoarele de depozitare produse lichide , rampele de încărcare / descărcare produse, 

staţiile locale de preepurare ape uzate;  

● exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate; 

● degajarea în aer a gazelor reziduale şi a pulberilor provenite din procesele de fabricaţie, care pot fi antrernate de 

precipitaţii în sol; 

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament. 

SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind 

disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate materialele sunt betonate iar rezervoarele au cuve de retenţie. 

Reţelele de canalizare sunt periodic verificate şi reparate, dacă este cazul. 

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri. 

Apa freatică din zona de amplasament a societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti este afectată de poluarea 

istorică a celor aproximativ cinci decenii de funcţionare a platformei chimice Săvineşti. 

Poluanţii specifici activităţii societăţii care pot polua pânza freatică sunt amoniu, azotaţii, ureea s.a. 

 

1.2. Tehnologii alternative studiate  
Nu este cazul – Instalatiile provin din fosta SC AZOCHIM SA. 

 

Manevrarea deşeurilor 

 
Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti sunt colectate, 

stocate şi depozitate temporar pe sortimente în locuri special amenajate şi destinate acestui scop, fie pe platforme betonate, 

fie în magazii sau rezervoare, până la preluarea spre valorificare sau eliminare. 

Manevrarea şi gestiunea  deşeurilor se realizează în conformitate cu cerinţele legislative privind protecţia factorilor de 

mediu. 

 

Recuperarea sau eliminarea deşeurilor 

 
Toate deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate  pe amplasamentul SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti sunt 

evacuate discontinuu, în funcţie de cantitate şi posibilităţi de valorificare: 

- deşeuri valorificabile: catalizatori uzati, şpan şi deşeuri metalice, răşini schimbătoare de ioni, uleiuri uzate, deşeuri de 

ambalaje, depozitate temporar pe amplasament, până la preluarea de către firmele specializate 

- deşeuri menajere – sunt preluate de firmă autorizată 

 

Energie 

 
♦ Alimentarea cu energie electrică a SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti se face din Sistemul Energetic Naţional  

prin staţia de transformare de 110/6 kv, în baza contractului nr.105.115/01.09.2011 cu S.C.TINMAR IND S.A- , şi din 

sursă proprie, după finalizarea investiţiei centrală de cogenerare. 

♦ Alimentarea cu gaze naturale se face din reţeaua de gaze naturale a TRANSGAZ. 

♦ Aburul necesar desfăşurări activităţii societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti este furnizat centrala 

termică, aburul produs în instalaţiile Amoniac şi Acid azotic.Aburul produs în instalaţia Amoniac are următorii parametri: 

p= 106 bar şi t = 540
O
 C. 

In prezent se deruleaza realizarea unei investitii privind o Centrala de cogenerare. 
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Accidentele şi consecinţele lor 

 
Măsurile de prevenire şi intervenţie în caz de accident sunt prevăzute în documentele specifice, întocmite la nivelul 

societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, respectiv: 

- Raportul de securitate,  

- Plan de urgenţă intern; 

- Plan de urgenţă extern; 

- Plan de intervenţie la incendiu; 

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a apelor de suprafaţă 

- Politica de prevenire şi informaţii privind sistemul de management şi organizare în vederea prevenirii accidentelor 

majore în care sunt implicate substanţele periculoase; 

Documentaţia privind informaţiile care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore, conform 

HG 804/2007. 

 

Zgomot şi vibraţii 

 
          La nivelul anilor 2010 si 2011 s-au înregistrat depăşiri ale limitei maxime admise de 87 dB (A) pentru nivelul de 

zgomot, la utilajele dinamice precum compresoare, pompe, aferente instalaţiilor de amoniac, uree, acid azotic, azotat de 

amoniu/nitrocalcar, hidro. Nivelul maxim la locurile de muncă înregistrat în anii 2010 şi 2011 a fost de 105 dB (A). La 

toate locurile de muncă unde s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de zgomot maxim admis s-au asigurat antifoane pentru 

lucrători şi cabine izolate fonic. 

Determinările efectuate în anii  2010 si 2011 privind nivelul de zgomot la limita perimetrului societăţii au relevat 

faptul că, în perioadele de funcţionare normală a instalaţiilor tehnologice de pe amplasament, nu s-a depăşit limita maxim 

admisibilă de 65 dB (A). 

In anul 2012 s-au inregistrat depasiri ale limitei maxim admisa de 65 dB (A), datorate purjarilor efectuate la pornirea si 

oprirea cazanelor auxiliare din instalatia Amoniac. 

 

MONITORIZARE 

 
Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către Laboratorul de mediu-toxicologie, din cadrul 

serviciului S.S.O. şi Laboratoarele chimice din fiecare instalaţie, respectiv Amoniac, Uree, Azotat de 

amoniu/Nitrocalcar/UREAN 32, Demineralizare şi Acid azotic. 

● Ape uzate, evacuare finală – 1analiză/ 12h; 2 analize pe zi. Pe canalele din interiorul societăţii se efectuează analize din 

3 în 3 ore / 3 analize pe schimb pe fiecare laborator 

● Aer  - 2 analize/schimb, în perimetrul uzinal şi periuzinal, pentru amoniac şi oxizi de azot, efectuate de Laboratorul de 

Mediu- Toxicologie, sau la cerere, în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi în instalaţiile tehnologice; 

- emisii de gaze de ardere - lunar şi pulberi - semestrial la instalaţiile de ardere din cadrul centralei termice 

- emisii de gaze de ardere - lunar şi pulberi la cazanele auxiliare, reformerul primar şi supraîncăzitor la instalaţia 

Amoniac - semestrial. 

- emisii de pulberi de uree la turnul de granulare instalaţia Uree –semestrial; 

- emisii de amoniac la scruberele de spălare amoniac instalaţia Uree –  trimestrial; 

- emisii de amoniac la  Hidroliză/Desorbţie instalaţia Uree - trimestrial 

- emisii de amoniac la turnul de granulare instalaţia Uree – trimestrial; 

- emisii de oxizi de azot la coşul de dispersie din instalaţia Acid azotic – 12 analize/zi 

- emisii de amoniac si pulberi la instalatia AN/CAN- trimestrial 

- emisii de gaze de ardere şi pulberi la instalaţiile de ardere la Cogenerare – trimestrial (la pornire). 

● Imisii – monitorizare la cerere, împreună cu laboratorul APM Neamţ sau de căte ori se primesc sesizări 

● Apă freatică – 5 foraje de observaţie – 1 analiză pe trimestru 

● Solul – monitorizare anuală în 2 puncte din incinta societăţii 

● Emisii la locul de muncă şi nivelul zgomotului – conform programului stabilit de Laboratorul Mediu – Toxicologie al 

societăţii. 
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DEZAFECTARE 

 
La dezafectarea instalaţiilor se vor respecta obligaţiile de mediu stabilite in conformitate cu prevederile legale.. 

Societatea va lua toate măsurile necesare pentru protecţia factorilor de mediu şi se va avea în vedere respectarea tuturor 

normelor de protecţie cerute de tipul de materiale/substanţe vehiculate pe amplasament.  

 

ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTALAŢIA 

 
     SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti produce şi comercializează, in principal amoniac, uree granulată, azotat de 

amoniu, nitrocalcar, îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32.  

În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare (cele cu termen de realizare 2012 au fost realizate 

în proporţie de 100%.), S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi 

reabilitare a instalaţiilor, precum şi investiţii noi. 

 

Societatea este o unitate chimică integrată, nivelul tehnologic al instalaţiilor fiind comparabil cu cel existent pe alte 

platforme de profil din ţară şi stăinătate. 

Proiectarea instalaţiilor s-a realizat pe baza unor tehnologii cu nivel tehnic ridicat, pentru unele fiind achiziţionate 

licenţe de la firme recunoscute, cum sunt Stamicarbon pentru uree, GIAP pentru acid azotic,  Salzgitter pentru amoniac sau 

tehnologii româneşti – licenţe IPROCHIM.. 

Modernizarea instalaţiilor Amoniac, Uree şi Azotat de amoniu s-a efectuat cu Mannesmann Anlagenbau,  

Instalaţia de hidroliză – desorbţie a fost realizată după licenta firmei UREA CASALE, dezideratul urmărit fiind 

evitarea poluării apei cu ioni amoniu şi uree, respectiv micşorarea poluării aerului  

 

Este de menţionat faptul că societatea va continua investiţiile şi în perioada următoare, până la finalul perioadei de 

tranziţie, respectiv 31.12.2014, avand planificate ca principale investitii  : 

-realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate evacuate de societate în emisar   

-implementarea unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la coşul de evacuare aferent instalaţiei de HNO3, prin 

distrugerere catalitică  

-un sistem de monitorizare continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră la coşul de evacuare  aferent instalaţiei de HNO3. 

 

Selectarea amplasamentului 

 
Nu este cazul - 

Actualul amplasament al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este fosta Platforma AZOCHIM, care a fost amenajata 

odata cu înfiintarea Combinatului de Îngrasaminte Azotoase Roznov. 

 

 

EMISII 

Inventarul emisiilor şi compararea cu limitele admise 

 
● Instalaţia de amoniac Salzgitter 

- gazele reziduale  cu conţinut de NOx (poluantul principal) prin coşurile de gaze arse provenite de la reformerul primar 2 

H101, supraîncălzitorul 2 H102, cazanelor auxiliare 1H101A/B; alţi poluanţi în cantităţi relativ reduse, cum sunt 

monoxidul de carbon, dioxidul de sulf şi pulberi, sunt deasemeni emişi în atmosferă. 

Conform datelor de monitorizare, concentraţiile poluanţilor NOX, CO, SO2 şi pulberi din gazele reziduale evacuate din cele  

patru surse nu depăşesc concentraţiile maxim admise impuse prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 şi Cele mai bune 

tehnici pentru Amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ed.august 2007 ( BAT). Valoarea BAT pentru NOx este de max. 230 mg/mc. 

- emisiile de CO2   sunt retinute în solutia Benfield din unitatea de absorbtie, asa cum prevede BAT, dupa treapta 

de conversie. În cazul instalatiei analizate, dioxidul de carbon este utilizat la fabricarea altor produse, precum uree si 

carbonat de calciu. 

  

 
● Instalaţia de Uree stamicarbon 

- gaze reziduale cu conţinut de NH3 de la spălare  
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- gaze reziduale cu conţinut de pulberi de uree şi NH3 de la faza de granulare – turnul de granulare. 

Conform monitorizării realizate de societate, concentraţiile de amoniac din gazele reziduale evacuate punctiform, din 

instalaţia Uree stamicarbon nu depăşesc concentraţiile maxime impuse prin AIM nr.15/2007, revizia 1/2008. Concentraţia 

de amoniac si pulberi de la granulare s-a încadrat în limita recomandată de BAT. 

- gaze reziduale cu conţinut de NH3 provenite de la Hidroliză/Desorbţie  

 

● Instalaţia Acid azotic 

- Gazele reziduale provenite de la faza de absorbţie şi compresie gaze nitroase, încărcate cu oxizi de azot, sunt 

dirijate spre coşul de evacuare, de înălţime 105 m şi un diametru la vârf de 1,4 m. Conţinutul de oxizi de azot în gazele 

reziduale este de aproximativ 0,22- 0,23%, exprimat în volume de N2O4. 

În instalaţia de aid azotic se pot produce emisii difuze de amoniac, oxizi de azot şi acid azotic provenite din 

operaţiile de încărcare – descărcare rezervoare de amoniac şi acid azotic sau datorită neetanşeităţilor dintre echipamente, 

utilaje şi trasee tehnologice. 

Din punct de vedere tehnologic, instalaţia de acid azotic este similară instalaţiilor din cea mai veche generaţie 

tehnologică, aflată în funcţiune pe plan european. 

În instalaţia de acid azotic, procesul aplicat este acela de oxidare a amoniacului cu aer la presiune atmosferică şi 

absorbţie la presiune medie.  

Valorile concentratiilor masurate de NO2 nu se incadreaza in valorile BAT, dar sunt sub valoarea limita impusa 

prin AIM nr.15/2007, revizia 1/2008. 

● Instalaţia de producere a azotatului de amoniu/nitrocalcar 

Din punct de vedere tehnologic, instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar este similară instalaţiilor din cea mai nouă 

generaţie tehnologică, existentă pe plan european. 

Gazele reziduale evacuate la coş sunt încărcate cu amoniac si pulberi cu conţinut de azotat de amoniu/nitrocalcar. Coşul 

are o  înălţime de 54 m şi diametrul la vârf de 1,6 m. 

Din analiza comparativă a parametrilor realizaţi în instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar şi a celor indicaţi de Cele mai 

bune tehnici pentru Amoniac, acizi şi îngrăşăminte, ed.august 2007 ( BAT), rezultă că evacuările în factorul de mediu aer 

definesc instalaţia ca fiind BAT. 

● Instalaţia de producere a îngrăşămintelor lichide de tip UREAN - 32 

Conform procesului tehnologic, nu sunt evidenţiate surse de emisii de poluanţi în aer. 

●  Instalaţia Cogenereare (in curs de realizare) 

- gazele reziduale provenite din arderea gazelor naturale sunt evacuate la coşul de dispersie aferent fiecărui grup de 

cogenerare. 

Conform datelor de proiect, concentraţiile poluanţilor NOX, CO, SO2 şi pulberi din gazele reziduale evacuate la cele trei 

coşuri de dispersie nu vor depăşi VLE din legislaţia în vigoare. 

 

Emisii în APĂ 

● Apele reziduale sunt evacuate în canalul UHE, prin punctul de evacuare finală C1 – D4 GAPROCO, prin canalul C1, 

ape convenţional curate, concesionat de la SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de comodat 

nr.177/08.04.2011. 

Calitatea apelor uzate, conform monitorizării realizate de societate în peioada  2011 – mai 2012, se încadrează în limitele 

impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr.40/ 2007, revizuită pe 07.11.2011. 

●Apele menajere sunt evacuate în reţeaua de ape menajere a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului 

nr.39/ 

 

Evacuări de deşeuri 
-  deşeuri valorificabile: catalizatori uzati, şpan şi deşeuri metalice, răşini schimbătoare de ioni, uleiuri uzate, deşeuri de 

ambalaje, depozitate temporar pe amplasament, până la preluarea de către firmele specializate 

- deşeuri menajere – sunt preluate de firmă autorizată 

Deşeurile rezultate din procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament  nu generează risc de poluare a solului sau 

pânzei freatice. 

 

 

IMPACT 

 

Evaluarea impactului 
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● AER 

Nivelul concentraţiilor de amoniac pe anul 2012 si trimestrul I din 2013,  conform monitorizării realizate de Laboratorul 

de mediu – toxicologie al societăţii asupra calităţii aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă, nu a 

înregistrat depăşiri, comparativ cu CMA conform STAS 12574/87. 

Nivelul concentraţiilor oxizilor de azot pe anul 2012, din gazele reziduale evacuate la duza din instalaţia de acid azotic, 

conform monitorizării realizate de Laboratorul de mediu – toxicologie al societăţii asupra calităţii aerului în perimetrul 

uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă, nu a înregistrat depăşiri.  

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, s-au inregistrat o serie de sesizări ale locuitorilor din imediata apropiere 

a societăţii. Depasirile CMA inregistrate s-au datorat conditiilor meteorologice specifice locale care au condus la 

concentrarea gazelor cu  amoniac la nivelul solului in anumite zone, pe fondul unor stari accidentale survenite in cadrul 

Instalatiei de fabricare uree. 

Nivelul concentraţiilor de NOX, SO2, pulberi provenite din arderea gazelor naturale în focarele cazanelor din cadrul 

centralei termice şi în instalaţia Amoniac în anul 2012, nu depăşeşte nivelul prevăzut de legislaţie şi limitele BAT.  

●APA 
Valorile impuse prin HG 352/2005 – NTPA-001 şi AGA nr.40/2007, rev.2/2011 pentru calitatea apelor uzate sunt depăşite 

accidental la evacuarea apelor uzate în emisar. 

Nivelele de poluare induse de evacuarile de ape uzate asupra emisarului receptor direct Canalul UHE şi implicit a râului 

Bistrita nu au putut fi evaluate, intrucat nu exista informatii privind calitatea acestora in aval de deversarea din societate. 

 

Societatea are in curs de executie realizarea proiectelor pentru: 

-reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu (in conservare), in vederea asigurarii stocarii 

apelor  uzate din instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se asigura debitul de 20 

m3/s, necesare dilutiei 

- solutia tehnologica in vederea reducerii poluantilor specifici apelor uzate (NH4+, NO3-, Uree, Cl-) 

care, impreuna cu masurile deja indeplinite din cadrul Programului de etapizare vor conduce incadrarea calitatii apelor 

uzate evacuate in normativele in vigoare. 

● SOL 

În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile de sol situate in zona instalatiilor de amoniac 

si uree granulata, se poate concluziona ca nu au fost inregistrat cresteri ale incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste 

zone, valorile determinate in perioada 2009-2012 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006. 

● APA FREATICĂ 

Calitatea apei freatice din cele 5 foraje de observaţie monitorizate de societate, prin comparaţie cu limitele impuse prin 

Legea 458/2002, modificată şi completată prin Legea 311/2004 şi OG 11/2010, este necorespunzătoare, valorile 

poluanţilor specifici (amoniu, azotaţi, azotiţi, încărcarea organică exprimată prin CCOCr, pH), prezenţi în apa subterană 

depăşesc limitele prevăzute de legislaţie, impactul fiind semnificativ. 

Trebuie menţionat că poluarea apei freatice de pe amplasamentul societăţii GA PRO CO CHEMICAL are un caracter 

istoric si se datoreaza  activităţilor desfăşurate cca. 50 de ani de cei doi operatori principali de pe platforma chimică 

Săvineşti (AZOCHIM –in prezent GA PRO CO CHEMICALS şi FIBREXNXLON).  

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o tendinta de scadere a nivelului 

de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se totusi o poluare semnificativa. 

● CONDIŢII SOCIO- ECONOMICE 

Din punct de vedere social, unitatea are un efect benefic direct pentru angajaţii societăţii, pentru instituţiile locale prin 

impozite şi contribuţii, precum si un efect benefic indirect pentru personalul angajat în agricultură. 

 

Managementul deşeurilor 

 
Societatea are elaborate proceduri operaţionale de gestionare a deşeurilor, întocmite în conformitate cu normele legislative 

specifice în vigoare. 

 

Habitate 
SC GA PRO CO CHEMICALS SA. Săvineşti este amplasată pe platforma industrială Săvineşti, care se află la 

cca.12 km sud – est de municipiul Piatra Neamţ, la est fată de limita de nord-est a localităţii Săvineşti şi la cca. 3 km est 

faţă de DN 15 Bacău – Patra Neamţ. în sectorul sudic al depresiunii Cracău – Bistriţa. 

Aria depresionară Cracău –Bistriţa care a aparţinut domeniului pădurii de cvercinee, astăzi se găseşte într-un grad avansat 
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de antropizare. Pădurile amintite au fost aproape integral defrişate, lăsănd doar urme în toponimia locală ( Dumbrava 

Roşie) în favoarea utilizării acestora agricol. 

 

Programul de retehnologizare 
În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti 

a realizat şi alte măsuri de modernizare şi reabilitare a instalaţiilor, precum şi investiţii noi. 

 
Nr. 

crt. 

 

Măsura Efecte privind reducerea poluării 

Instalaţia AMONIAC SALZGITTER 

1. 

Modernizarea sistemului de reformare primară. 

Lucrările de modernizare executate până în 2008 au constat în: 

- înlocuirea reformerului primar 2H 101 şi a sistemului de 

recuperare a căldurii de reacţie din faza de reformare primară; 

- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă pentru 

reformare; 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

2. 

Modernizarea coloanei de sinteză a amoniacului: 

- schimbarea interiorului coloanei; 

- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă 

pentru sinteză; 

 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, 

prin scăderea presiunii de lucru. 

3. 
Implementarea sistemului de recuperare a hidrogenului din 

gazele de purjă continuă, în cadrul modulului de hidrogen; 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

Reducerea emisiilor din procesul de ardere a 

combustibililor 

4. Modernizarea fazei de spălare a gazului de sinteză. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

5.  

Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

6. 
Implementarea sistemului de preepurare a condensului tehnologic 

din faza de spălare Benfield. 

Reducerea posibilităţilor de afectare a 

factorilor de mediu. 

Instalaţia de UREE STAMICARBON 

1. 

Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

2. 
Modernizarea liniei II de fabricaţie, prin înlocuirea coloanei de 

sinteză. 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare. 

3. 

Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de absorbţie –

desorbţie pentru apele uzate provenite din instalaţia de uree 

granulată. 

Reducerea impurificării apelorevacuate din 

instalaţia  de uree granulată cu amoniu şi uree. 

4. 
Înlocuirea pompelor de amoniac şi carbamat de amoniu cu 

echipamente noi, mai performante 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare şi reducerea emisiilor de amoniac în 

aer . 

5. 

Modernizarea fazei de compresie a bioxidului de carbon şi 

implementarea sistemului de conducere asistată de un calculator 

de proces.   

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare şi reducerea posibilităţilor de 

afectare a factorilor de mediu. 

Instalaţia de azotat de amoniu / Nitrocalcar 

1. 

Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a întrgului proces tehnologic  

( pentru faza de neutralizare) . 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

2. 
Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de stripare  

din apele uzate ce provin din instalaţia azotat de amoniu 

Reducerea riscului de poluare a apelor cu  

amoniu şi azotaţi. 
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Cetrala termică 

1. 
Achiziţionarea unui cazan nou de producere abur de 16 t/h 

 

Creşterea eficienţei în funcţionare a instalaţiei 

de absorbţie-desorbţie, prin asigurarea 

necesarului de abur. 

2. 

Implementarea unei instalaţii de cogenerare, cu trei turbine cu 

gaze şi trei cazane recuperatoare, ce va fi finalizată în cursul 

anului 2014.  

Producerea de energie electrică şi termică cu 

consum mic de gaz natural şi emisii de NOX 

reduse (max. 50 mg/Nmc) 

Instalaţia de acid azotic 

1. 
Construirea unui rezervor nou de depozitare a acidului azotic, cu 

o capacitate de 2000 tone. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a acidului azotic şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp. 

2. 
Implementarea sistemului de reducere catalitică a protoxidului de 

azot din gazele nitroase. Investiţia este în derulare. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

3. 
Implementarea sistemului de măsurare continuă a emisiilor de 

gaze reziduale 

Monitorizarea continuă a emisiilor de 

protoxidului de azot evacuate în atmosferă. 

Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 

1. 
Construirea unui rezervor nou de depozitare a UREAN 32, cu o 

capacitate de 5000 tone. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a UREAN 32 şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp. 

2. 
Punerea în funcţiune a unei noi  linii de încărcare a cisternelor 

CFR. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a UREAN 32 şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 
Măsurile prevazute cu termen de realizare 2012 au fost realizate în proporţie de 100%. 

 

 

        Stadiul de realizare a măsurilor impuse prin Planul de acţiuni este prezentat în tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Măsura 

Termen de 

realizare 

Stadiul 

realizării 

Efecte privind 

reducerea poluării 

1. 

Realizare proiect pentru implementarea 

unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la coşul 

de evacuare  aferent instalaţiei de HNO3. 

 

30.06.2012 

 

realizat 
 

Încadrarea emisiilor de 

NOX în limitele prevăzute 

de BAT. 2. 

Implementarea sistemului de reducere a 

emisiilor de NOX la coşul de evacuare  aferent 

instalaţiei de HNO3 

 

30.06.2014 
În derulare 

 

Denumirea măsurilor implementate/in curs de implementare din Planurile de etapizare şi efectele acestora privind 

reducerea poluării componentelor de mediu  

 
Nr. 

crt. 
Măsura 

Stadiul 

relizării 
Efectele privind reducerea poluării 

 

 

 

1. 

Intocmire proiect pentru realizarea instalatiei de 

stripare ion amoniu 

Realizat 

 

Incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate in prevederile HG 352/2005 

care modifica si completeaza HG 188/2002 

Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in 

punctul de control final AZO170 

 

 

 

2. 

Realizarea si punerea in functiune a instalatiei de 

stripare ion amoniu din apele uzate ce provin din 

instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcal inainte 

de evacuare prin canal colector-punct final AZO 

170 

 

 

Studiu de solutie pentru  realizarea instalatiei de 

absorbtie- hidroliza pentru apele uzate din 
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3. 

instalatia uree granulata 

 

4. 

Realizarea instalatiei de absorbtie-hidroliza pentru 

apele uzate din instalatia uree granulata 

 

5. 

Refacerea sistemului interior de canalizare ape 

uzate din totalul de 8,35 km, a portiunii de 250 m, 

intre C 260-C304 

Realizat 
Reducerea poluarii subterane si imbunatatirea 

calitatii panzei freatice. 

 

 

6. 

Realizarea unui foraj de observatie la limita de est 

a instalatiei de uree granulata pentru monitorizarea 

calitatii panzei freatice 

Realizat 

Monitorizarea calitatii panzei freatice in aval 

de amplasament fata de directia de curgere a 

apelor freatice 

 

 

7. 

Intocmirea proiectului de executie si a 

documentatiei tehnice pentru separarea circuitelor 

de evacuare a apelor uzate ale S.C. GA PRO CO 

Chemicals S.A Savinesti si S.C. FIBREXNYLON 

SA Savinesti) 

Realizat 

 

Ssepararea circuitelor de ape uzate evacuate 

de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Savinesti de apele uzate evacuate de S.C. 

FIBREXNYLON S.A. Savinesti 

Asigurarea deversarii proprii in receptor 

(canalul UHE) a apelor uzate evacuate de 

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Savinesti 

 

 

 

8. 

Realizarea lucrarilor necesare separarii circuitului 

de ape uzate evacuate de S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS S.A de apele uzate evacuate de 

FIBREXNYLON, imediat amonte de evacuarea 

D4 si a modificarii circuitului de ape uzate 

evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Savinesti spre circuitului C1 

 

9. 

Achizitionarea si montarea sistemului de 

monitorizare cantitativa si calitativa a apelor uzate 

evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS SA 

Savinesti 

Realizat 

Asigurarea monitorizarii apelor uzate 

evacuate de S.C. GA PRO CO CHEMICALS 

SA Savinesti deversate in canalul  UHE 

 

 

10. 

Intocmirea proiectului de executie si a 

documentatiei tehnice pentru reabilitarea bazinelor 

de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu 

(in conservare), in vederea asigurarii stocarii 

apelor  uzate din instalatiile Demineralizare - 

Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE 

nu se asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei 

Realizat 

Stabilirea solutiilor tehnice de reabilitare si 

cresterea potentialului de inmagazinare a 

bazinelor de retentie, in vederea asigurarii 

stocarii apelor uzate, in cazul in care, pe 

canalul UHE nu se asigura debitul de 20m3/s, 

necesar dilutiei 

 

 

 

 

11. 

Realizarea proiectului de executie. 
În curs de 

realizare 

Reducerea deversarilor apelor uzate in canalul 

UHE ale calor indicatori de calitate depasesc 

limitele admise stabilite in Autorizatia de 

Gospodarire a Apelor, in baza prevederilor 

HG 352/2005 care modifica si completeaza 

HG 188/2002 Anexa 3 NTPA 001 si HG 

351/2005 

 

 

 

12 

Intocmire studiu de solutie in vederea reducerii 

poluantilor specifici apelor uzate (NH4+, NO3-, 

Uree, Cl-) 

Realizat 

Stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea 

indicatorilor de calitate ai apelor uzate 

epurate in baza prevederilor HG 352/2005 

care modifica si completeaza HG 35/2005, in 

punctul de control final D4. 

 

 

13. 

Intocmire proiect de executie cu firma 

specializata, in vederea implementarii solutiei 

rezultata din studiul realizat, pentru incadrarea 

indicatorilor de calitate ai apelor uzate exacuate 

prin D5 

În curs de 

realizare 

Incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate, in baza prevederilor HG 

352/2005 care modifica si completeaza HG 

188/2002 Anexa 3 - NPTA 001 si HG 

351/2005 in punctul  de control final D5. 

 

 

 

14. 

Realizarea proiectului de executie. Trim.II 2014 

Realizarea lucrarilor va conduce la incadrarea 

indicatorilor de calitate ai apelor uzate 

epurate in baza prevederile HG 352/2005 care 

modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa 

- NTPA 001 si HG 351/2005, in punctul de 
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control final D5 

 

 

15. 

Reabilitarea bazinului de ape nocive (aflat in 

conservare) aferent instalatiei Demineralizare si 

introducerea lui in circuitul de evacuare ape uzate 

 

In curs de 

realizare 

Evitarea variatiilor de pH in apele uzate 

provenite din inst. Demineralizare si 

reducerea consumului de reactivi utilizati 

pentru neutralizare 

 

16. 

Inchiderea sistemului apei de racire Ciclul 

HAMON - Instalatiile Amoniac si Uree 
Realizat 

Evitarea cresterii concentratiei NH4+  in 

apele uzate evacuate,  in cazul impurificarii 

apelor de racire 

 

17. 

Reabilitare cuva  de retentie aferenta depozitului 

de amoniac TK 251 

În curs de 

finalizare 

Evitarea cresterii concentratiei NH4+  in 

panza freatica, in cazul unor avarii la 

depozitul de amoniac TK 251 

18. 

Punerea în funcţiune a sistemului automat de 

monitorizare (cu transmisie on-line la dispeceratul 

societăţii) a calităţii apelor uzate evacuate 

(pH,amoniu,temperatură), în canal. 

Realizat 

Asigurarea monitorizarii continue a calităţii 

apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS SA Savinesti deversate in 

canalul  UHE 
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2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

 

2.1. Sistemul de management 

Tabelul 2-1 : Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei 
Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform 

EMAS (sau ambele) – dacă da, indicaţi aici numerele de 

certificare/înregistrare 

 

Societatea este în curs de certificare conform ISO 

14001 

Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia 

dumneavoastră de solicitare (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi 

aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa. 

 

Organigrama societăţii (anexa ....)  

 
 Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat aşa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completaţi căsuţele goale de 

mai jos. În general există două opţiuni pentru modul în car puteţi răspunde la fiecare punct. 

● Fie confirmaţi că aveţi în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceţi referire la 

documentaţia respectivă, astfel încât să poată fi ulterior inspectată/auditată pe amplasament. 

● Sau dacă nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest 

aspect. Introduceţi ” a se vedea informaţii suplimentare” în coloana 4 şi faceţi descrierea într-o căsuţă sub tabel. 

Dacă intenţionaţi să dobândiţi un sistem atestat print-un document, indicaţi în coloana 3 data de la care acesta va fi 

valabil 

 

Tabelul 2-2 : Descrierea sistemului de management de mediu al companiei 

Nr. Cerinţa caracteristică BAT Da/Nu 

Documentul de referinţă sau data 

până la care sistemele vor fi 

aplicate ( valabile) 

 

Responsabilităţi. 

Prezentaţi ce post sau 

departament este respon- 

sabil pentru fiecare cerinţă 

0 1                        3                       4 

1 

Aveţi o politică de mediu recu- 

noscută oficial ? 

 

 Da 

Politica de mediu  

Se lucrează la implementarea şi 

certificarea Sistemului Integrat 

Calitate Mediu 

Conducerea  

SC GA PRO CO  

CHEMICALS SA 

2. 

Aveţi programe preventive de  

Întreţinere pentru instalaţiile şi  

Echipamentele relevante 

Da 

Programul de autorizare ISCIR 

Programul de inspecţie 

Program de întreţinere şi reparaţii 

Comp. MEA 

3 

Aveţi o metodă de înregistrare a  

necesităţilor de întreţinere şi  

revizie? 

 

Da 

Registru de evidenţă a lucrărilor de 

 întreţinere şi revizie. 

Fişe de execuţie - repere 

Comp. MEA 

4. 
Performanţa/acuarteţea de  

monitorizare şi măsurare 

 

Da 

Registre de analize 

Standarde 

Comp. ITQ prin 

Laboratoarele chimice 

Serv. Automatizări 

5. 

Aveţi un sistem prin care iden- 

tificaţi principalii indicatori de  

performanţă în domeniul mediului? 

 

Da 

Politica de mediu 

Proceduri de sistem 

 

Director General 

 

6. 

Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi 

menţineţi un program de măsurare 

şi monitorizare a indicatorilor care 

să permită revizuirea şi îmbunătăţirea 

 performanţei/acurateţei?  

 

 

Da 

Obiective generale: 

- Monitorizare 

- Control  

Controlul dispozitivelor de măsurare şi 

monitorizare 

Planul de calitate 

Director General 

Director tehnic  

Şefi secţii 

Responsabil mediu 

7. 
Aveţi un plan de prevenire şi com- 

batere a poluărilor accidentale? 
Da 

- Plan de urgenţă intern 

- Plan de prevenire şi combatere a  

poluărilor accidentale. 

Director General 

Director tehnic  

Şefi secţii 

Responsabil mediu 

8 
Dacă răspunsul este DA, listaţi  

Indicatorii dumneavoastră 

 

Da 

APA 

● Ape evacuate in canal UHE 

 

Director General 
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 principali - Indicatori monitorizaţi: pH,NH4
+
,  

NO2
-
, NO3

-
,CCO-Cr, CCOMn,  

suspensii, rezidiu filtrat, uree,  

produse petroliere 

● Apa subterană 

- Indicatori monitorizaţi: pH,NH4
+
,  

NO2
-
, NO3

-
,CCO-Cr, CCOMn,  

suspensii, rezidiu 

AER 

● Emisii dirijate de la: 

- instalaţia Uree – NH3; 

- instalaţia Acid azotic - NOX 

●Pulberi de la : 

- instalaţia Amoniac- NOX, CO,SO2 

pulberi în suspensie 

- instalaţia Uree – pulberi de uree: 

- instalaţia AN/CAN– pulberi de 

azotat de amoniu/nitrocalcar: 

- centrala termică - NOX, CO, SO2 

pulberi în suspensie 

- instalaţia Cogenerare - NOX, CO, SO2 

pulberi în suspensie 

Director tehnic  

Responsabil mediu 

Şefi secţii 

Laboratoarele analize  

fizico-chimice şi  

toxicologie 

 

9. 

Instruire 

Confirmaţi că sistemele de instruire 

sunt aplicate(sau vor fi aplicate şi vor  

începe în intervalul de 2 luni de la emi- 

terea autorizaţiei) pentru întreg personalul 

relevant,inclusiv contractanţii şi cei care 

achiziţionează echipament şi materiale  

şi care cuprinde următoarele elemente: 

♦ conştientizarea implicaţiilor reglemen- 

Tării date de Autorizaţie pentru activitatea companiei şi 

pentru sarcinile de lucru 

♦ conştientizarea tuturor efectelor  

potenţiale asupra mediului rezultate din  

funcţionarea în condiţii normale şi  

excepţionale: 

♦ conştientizarea necesităţii de a rapor- 

ta abaterea de la condiţiile de  

autorizare 

♦ prevenirea emisiilor accidentale şi  

luarea de măsuri atunci când apar  

emisii accidentale: 

♦ conştientizarea necesităţii de imple- 

mentare şi menţinere a evidenţelor de  

instruire 

 

 

Da 

•Program de instruire a persona- 

lului societăţii pe linie de calitate  

şi protecţia mediului. 

 • Însuşirea măsurilor de securitate  

conform Rapoartelor de securitate 

 • Prelucrarea Planului de  

prevenire şi  combatere a 

poluărilor accidentale. 

•Prelucrarea datelor din Fisele 

de securitate pentru materiile  

prime utilizate în procesul de  

producţie si produsele finite 

•Controlul proceselor de fabricaţie 

(specifice fiecărei instalaţii): 

• Regulamente de funcţionare a  

instalaţiilor; 

• Instrucţiuni de lucru / instalaţii  

şi locuri de muncă: 

• Documente tehnice normative  

pentru fiecare produs. 

 

Serviciul Resurse Umane 

 

Şerviciul S.S.O.- S.I.P.P. 

 

Serviciul ITQ 

 

Serviciul Situaţii de  

Urgenţă 

 

Secţii şi ateliere de  

producţie 

10 

Există o declaraţie clară a atribuţiilor 

 şi competenţelor necesare pentru 

 posturile cheie 

 

Da 

 

Fişa postului 

 

Serviciul Resurse Umane 

Locul de munca 

 

11 

Care sunt standardele de instruire  

pentru acest sector industrial (dacă  

există)şi în ce măsură vă conformaţi lor 

 

- Politica de resurse umane  

a societăţii:  

Personalului instruit i se întocmeşte  

Dosarul de personal şi i se încheie 

 Contractul Individual de muncă 

 

Serviciul Resurse Umane 

 

12. Aveţi o procedură scrisă pentru mane-  -Controlul şi prevenirea       - Director tehnic 
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vrarea,investgarea,comunicarea şi  

raportare a incidentelor de neconfor- 

mare actuală sau potenţială, incluzând  

luarea de măsuri pentru reducerea oricărui oricărui 

impact produs şi pentru iniţierea 

şi aplicarea de măsuri preventive şi  

corective? 

Da neconformităţilor; 

- Raportarea şi investigarea  

incidentelor; 

- Pregătirea pentru situaţii de 

urgenţă şi capacitatea de  

răspuns 

 

- Responsabilităţi conform  

Planului de Urgenţă  

Intern şi Planului de  

Urgenţă Extern 

 

13. 

Aveţi o procedură scrisă pentru 

evidenţa, investigarea,comunicarea şi  

raportarea sesizărilor privind protecţia 

 mediului, incluzând luarea de măsuri 

corective şi de prevenire a repetării? 

 

Nu 

În lucru 

Procesul de comunicare internă şi 

externă. 

Acţiuni corective şi preventive. 

Monitorizarea şi măsurarea 

performanţei de mediu. 

Şef Serv. SSO 

Responsabil Mediu 

14 

Aveţi în mod regulat audituri indepen- 

dente (preferabil) pentru a verifica  

dacă toate activităţile sunt realizate în 

 conformitate cu cerinţele de mai sus?  

(Denumiţi organismul de auditare) 

 

 

Nu 

 

Se au în vedere după certificare 

Serv. SSO 

MQ 

15 
Frecvenţa acestora este de cel puţin  

Odată pe an ? 
Nu După certificare 

Serv. SSO 

MQ 

16 

Revizuirea şi raportarea performanţe- 

lor de mediu. 

Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul 

că managementul de  

vârf al companiei analizează perfor- 

manţa de mediu şi asigură luarea mă- 

surilor corespunzătoare atunci când 

 este necesar să se garanteze că sunt 

îndeplinite angajamentele asumate prin 

politica de mediu şi că această politică  

rămâne relevantă? Denumiţi postul cel  

mai important care are în sarcină analiza performanţei de 

mediu. 

 

 

Nu 

 

În lucru. 

Analiza efectuată de management 

Controlul deciziilor 

 

Director general 

Şef serv. S.S.O. 

Responsabil mediu 

17 

Este demonstrat în mod clar, printr-un 

document, faptul că managementul de 

vârf analizează progresul programelor 

de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe 

an? 

 

 

Da 

Politica de mediu. 

Analiza efectuată de management şi 

îmbunătăţire. 

 

Director General 

18E 

Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. 

Proceduri scrise) că aspectele de  

mediu sunt incluse în următoarele do- 

menii, aşa cum sunt cerute de IPPC; 

 

Da 

În lucru. 

Identificarea aspectelor de mediu şi 

evaluarea impacturilor asociate. 

Serv. SSO 

MQ 

Serv. ITQ 

 
● controlul schimbării procesului în  

Instalaţie; 
Da 

Controlul regulamentelor de funcţi- 

onare a instalaţiilor tehnologice 

Director Tehnic 

Inginer şef 

Secţii tehnologice 

 ● aprobarea de capital; Da 
Hotărârea Consiliului de  

Administraţie  

Director General 

Director Economic 

 ● alocarea de resurse; Da  Programe de producţie 
Director General 

Serviciul PPUP 

 ● planificarea şi programarea; Da Proiect propus de conducere 
Conducerea executivă a 

societăţii. 

 
●includerea aspectelor de mediu în 

 procedurile normale de funcţionare; 
Da 

Evacuări controlate în mediu 

Politica de Prevenire a Accidente- 

Director Tehnic 

Inginer şef 



Sectiunea 2 -  Tehnici de management 

 

25 

 

lor Majore Secţii tehnologice 

Serv. S.S.O. 

 ●politica de achiziţii; Da 

Determinarea cerinţelor de  

aprovizionare 

Recepţia produselor aprovizionare. 

Director Comercial 

Serviciul Aprovizionare 

 

●evidenţe contabile pentru costurile de  

mediu comparativ cu procesele impli- 

cate şi nu cu cheltuielile (de regie); 

 

Da 

 

Evidenţe contabile 

Director Economic 

Serviciul Financiar  

Contabil 

 

● proiectarea şi inspectarea noilor  

instalaţii, echipamente sau altor  

proiecte importante; 

Da Managementul furnizorilor de servicii 

Direcţia Tehnică 

Serv. MEA 

 

19 

Face compania rapoarte privind perfor- 

manţele de mediu, bazate pe rezultate- 

le analizelor de management (anuale  

sau legate de ciclul de audit),pentru: 

Da   

 
● informaţii solicitate de Autoritatea de 

Reglementare; 
Da 

Raportări lunare, semestriale şi  

anuale 
Serviciul S.S.O. 

 

●eficienţa sistemului de management 

faţă de obiectivele şi scopurile compa- 

niei şi îmbunătăţirile viitoare planificate; 

Da 
Analiza Sistemului de Management  

 
Director General 

20 
Se fac raportări externe, preferabil prin 

 declaraţii publice privind mediul? 
Da 

Afisare pe site-ul societatii 

-politica de mediu 

-rapoarte de mediu 

-investitii de mediu 

Director General 

 
 

Tabelul 2-3 : Managementul documentatiilor si inregistrarilor 
Cerinţa caracteristică BAT Unde este păstrată Cum se 

identifică 

Cine este responsabil 

Managementul documentaţiei şi 

Registrelor. 

Pentru fiecare dintre următoarele 

elemente ale sistemului d-voastră de 

management daţi informaţiile 

solicitate  

   

Politici 

Director General 

Serv. SSO 

Analiza de 

management şi 

îmbunătăţire 

Director General 

Responsabilităţi 

Fişe post –Serv. Resurse Umane 

Proceduri – MQ 

Serv. S.S.O.-S.I.P.P. 

Serv. S.P.S.U. 

 

Cod /data/ 

Denumire post 

Serv. Resurse Umane 

Şefi servicii 

Şefi secţii şi ateliere 

Ţinte 
Serv. ITQ 

MQ 

După  dată MQ 

Responsabil mediu 

Evidenţele de întreţinere 
Serv. Control Instalaţii 

Serv. MEA 

După dată Şefi servicii 

Proceduri 

MQ 

Serv. S.S.O. 

Serv.SPSU 

Serv.PPUP 

După dată Şefi servicii  

Şefi secţii şi ateliere 

Registrele de monitorizare Laboratoare După dată  

Rezultatele auditurilor - - - 

Rezultatele reviziilor - - - 

Evidenţele privind sesizările şi Serv. ITQ Registru privind  
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incidentele Serv. SSO 

Serv. SPSU 

reclamaţiile şi 

sesizările, 

Data 

Serv. ITQ 

Serv. SSO 

Evidenţele privind instruirile 

Serv. Resurse Umane Managementul 

resurselor şi 

instruire 

Şefi servicii şi ateliere; 

Serv. Resurse Umane 
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           3. INTRĂRI DE MATERII PRIME 
3.1.Selectarea  materiilor prime 

Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o listă a principalelor materii prime utilizate, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea 

arătaţi unde există materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce. 

Materii prime principale utilizate in fabricatiile S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. S.A. – caracteristici 

 

Nr. 

Crt 

Substanta chimica/ 

utilizare 

 

Natura 

chimică/ 

compoziţie 

 

Caracteristici 
Impactul 

asupra 

mediului 

Fraze de risc 

Mod de stocare Cantitate 

utilizata 

2011 

 

Cantitate 

utilizata 

2012 

 

0 1 2 3 4 5 
6 7 8 

1 
Gaz metan 

-fabricarea amoniacului 

 -gaz, incolor, inodor 

-extrem de inflamabil 

-limite de explozie 5%-15% 

F+ 

 
R12 

-nu se stocheaza. -

aprovizionare prin 

conducte 

197 338 mii mc 254 615 mii mc 

2 
Catalizator 

-instalatie amoniac 

Clasificare de 

producător conf. 

Directivei 

1999/45/CEE 

 

-inele sau estrudat, fără miros . 

-conţin oxizi metalici de Ni, Zn, Al, Fe, Cu pe 

substrat anorganic. 

-conţinut metale :2,5 – 75%, 

-durata de viaţă depinde de tip, furnizor, modul 

de exploatare ( 3 -5 ani) 

T 
R36/37/38 

 

-aprovizionare în 

butoaie. 

-depozitare în 

magazii amenajate 

 

  

3 

Soluţie Benfield 

-instalatie amoniac 

Lichid conţinând:  

-K2CO3.  

-V2O5, 

-Dietalonamina (DEA) 

 

K2CO3.  

 

111-42-2 

-cristale incolore sau lichid incolor,higroscopic 

-inhalarea,duce la iritatia gatului si 

nasului,sufocare,ameteala 

-expunerea prelungita afecteaza plamanii 

-cauzeaza arsuri ale ochilor,pielii 

-produs combustibil,prin ardere degaja fum 

-toxic pentru speciile acvatice 

Xn 

R22 

R48/22/38 

R48 

 

-2CO3 ambalat în PE 

-depozitare în 

magazii amenajate 

161 t/an; 

. 
100 t/an 

V2O5, 

 

584-08-7 

-solid,alb, inodor 

-iritant pentru ochi si piele si respiratie 

-nu este combustibil 

-a se evita scurgerile in mediu 

 

Xi 

 

 

R36/ 

37/38 

 

-V2O5 ambalat în 

recipienţi PE 

-depozitare în 

magazii  amenajate 

 

1 t/an; 

 
0.6 t/an 

Dietalonamina 

(DEA) 

 

1314-62-1 

-pudra,galbena,fara miros 

-in caz de iritatii piele,ochi,se va spala cu multa 

apa 

-nu este combustibil, nu este inflamabil,nu este 

explozibil 

-degradant pentru mediul inconjurator 

 

T 

N 

 

 

R/20/ 

22 

R37 

R40 

-ambalată în butoaie 

metalice 

-depozitare în 

magazii  amenajate 

 

 

8 t/an 7.7 t/an 

4 

Elimin-Ox 

-instalatie amoniac 

Soluţie apoasă de azotat 

Azotat feric - acţiune corozivă asupra pielii, ochilor; 

- ingerarea poate fi fatală   

-recipienţi PE 

depozitare în magazii 

amenajate. 
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feric şi acid azotic. 

 

 

Acid azotic 

7696-37-2 

- actiune iritanta asupra tegumentelor si 

mucoaselor provocand arsuri grave si eczeme 

- oxidant puternic solubil in apa 

- toxic pentru organismele acvatice 

 

C 

O 

 

R8 

R35 
Rezervoare   

5 

Amoniac 

-instalatie uree granulata 

-instalatie acid azotic 

-instalatie azotat de 

amoniu/nitrocalcar 

7664-41-7 -lichid,incolor, sufocant,actiune caustica asupra 

pielii si mucoaselor 

-solubil in apa, o buna capacitate de infiltrare in 

sol 

T 

C 

N 

 

R10 

R23 

R34 

R50 

Depozite 

-tanc TK251 

-depozit 450 to. 

161 615 t 

 

Cantitate 

produsa 

181 330 t/an 

151 577 t/an 

 

Cantitate 

produsa 

175 700 t/an 

6 

Dioxid de carbon 

materie primă 

-instalatie uree granulata 

-instalatie UREAN 

204-696-9 - gaz;  puritate 98,5% -livrat de la Instalatia 

amoniac 

 

- gaz cu 

efect de seră 
-    

7 

Formaldehidă 

-instalatie uree granulata 

50-00-0 -solutie 37% 

-lichid limpede, incolor, miros specific puternic 

-actiune puternic toxica – denatureaza 

proteinele 

 

T 

 

 

R23-25 

R34 

R40 

R43 

-aprovizionare în 

cisterne auto 

-stocare în rezervoare 

506,7 t/an 7.7 t/an 

8 

Uresoft 

-instalatie uree granulata 

Agent antiaglomerare 

 -lichida  

Xi 

N 

R38 

R41 

R50 

-aprovizionare în 

butoaie metalice. 

-stocare în magazie 

17 t/an 0 

9 

Acid azotic 47% 

instalatie AN/CAN 
 

7696-37-2 

- actiune iritanta asupra tegumentelor si 

mucoaselor provocand arsuri grave si eczeme 

- oxidant puternic solubil in apa 

- toxic pentru organismele acvatice 

 

C 

O 

 

R8 

R35 
-depozit rezervoare 

99330 t/an 

 

Cantitate 

produsa 

99782 t/an 

80 775 t/an 

 

Cantitate 

produsa 

81 054 t/an 

10 

Sulfat feros 

-instalatie AN/CAN 

 -solid 
Xn 

N 
R22 

-aprovizionare în saci 

PP + PE. 

-stocare în magazie 

249 t/an 506 t/an 

11 

Sulfat de aluminiu 

-instalatie AN/CAN 

10043-01-3 -solid 
Xn 

N 
R22 

aprovizionare în saci 

PP + PE. 

-stocare în magazie 

127 t/an 350 t/an 

12 
Dolomita 

-instalatie AN/CAN 

- -solid 
- - -buncare 807 t/an 1 036 t/an 

13 

Ulei - amine 

- instalatie AN/CAN 

262-976-5 -lichid 
Xi 

Xn 

 

R38 

R41 

 

-aprovizionare cu 

cisterne auto 

-depozitare in 

rezervor instalatie 

32 t/an 45 t/an 

14 

Solutie de uree 69-70% 

-instalatie UREAN 

57-13-6 -solubil in apa rece, fara reziduri 

-nu este inflamabil 

-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici 

-nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala 

de scurta durata 

- - 
-aprovizionare prin 

conducta 
5361 t/an 32 051 t/an 



Secţiunea 3 – Intrări de Materii Prime 

29 

 

15 

Solutie azotat amoniu 

70% 

-instalatie UREAN 

6484-52-2 - nepericulos daca este manipulat corect 

- nu este combustibil dar in stare soliuda poate 

intretine combustia chiar in absenta aerului 

- poate genera incendii, explozii prin contact cu 

substante combustibile, organice, sulf, mercur 

O 

 

R8 

R10 
   

16 

Inhibitor de coroziune 

-instalatie UREAN 

  
Xi 

N 

R38 

R41 

R50 

-aprovizionare auto 

in bitoaie metalice 
43 t/an 16.5 t/an 

17 

Hidroxid de sodiu 48% 

-se utilizeaza la 

regenerare masa ionica 

demineralizare 

Inst. Apa demineralizata 

1310-73-2 -lichid limpede,clar,incolor 

-inodor 

-neinflamabil,nu este exploziv 

-contactul cu ochii cauzeaza arsuri severe ale 

ochilor 

-contactul cu pielea produce arsuri adanci, 

-inhalarea de vapori irita mucoasa bucala,nasul 

C 

 

R35 

 

-depozit – rezervor 

suprateran 
382 t/an 373 t/an 

18 
Acid clorhidric conc. 

- agent de regenerare 

Inst. Apa demineralizata 

7647-01-0 -lichid concentratie 32% 

-acid tare si agresiv, reactioneaza cu oxidantii 

puternici, majoritatea metalelor 

-prin descompunere formeaza produse toxice 

-provoaca arsuri, iritatii grave 

-nociv pentru organismele acvatice  

T 

C 

N 

Xi 
 

R23-35 

R34-37 

R36/37/38 

-depozit – rezervor 

suprateran 
1391 t/an 1 314 t/an 

19 

Uleiuri aditivate pt. 

Turbine si 

turbocompresoare 

 -lichid galben-maron 

-temp. Inflamabilitate 170-230 C 

-insolubil in apa 

-solubil in solventi organici 

Xi 

N 

R36 

R51/53 
   

 
Produse finite realizate in fabricatiile S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. – caracteristici 

 

Nr. 

crt 
Substanta chimica 

Natura 

chimică/ 

compoziţie 

Caracteristici 

Impactul 

asupra 

mediului 

Fraze de 

risc 

Cantitate 

utilizata 

2011 

 

Cantitate 

utilizata 

2012 

 

0 1 2 3 4 5 
6 7 

1 

Amoniac tehnic lichefiat 

-se utilizeaza pentru obtinerea acidului 

azotic 60%, azotatului de amoniu 

ingrasamant, amoniac solutie 25% 

7664-41-7 -lichid,incolor, 

sufocant,actiune caustica asupra pielii si mucoaselor 

-se va pastra in locuri bine ventilate departe de sursele de 

aprindere 

-solubil in apa, 

o buna capacitate de infiltrare in sol 

 

T 

C 

N 

 

R23 

R34 

R50 

181 330 t/an 175 700 t/an 

2 Acid azotic 47% 
 

7696-37-2 

- actiune iritanta asupra tegumentelor si mucoaselor 

provocand arsuri grave si eczeme 

 

C 

R8 

R35 

 

99782 t/an 
81 054 t/an 
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- oxidant puternic solubil in apa 

- toxic pentru organismele acvatice 

O 

 

3 Azotat de amoniu 33.5%N 

6484-52-2 - nepericulos daca este manipulat corect 

- nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine 

combustia chiar in absenta aerului 

- poate genera incendii, explozii prin contact cu substante 

combustibile, organice, sulf, mercur 

O 

 

R8 

R10 
26 205 t/an 58 385 t/an 

4 Nitrocalcar 26-28% N 

6484-52-2 - nepericulos daca este manipulat corect 

- nu este combustibil dar in stare soliuda poate intretine 

combustia chiar in absenta aerului 

- poate genera incendii, explozii prin contact cu substante 

combustibile, organice, sulf, mercur 

O 

 

R8 

R10 
286 t/an 0 t/an 

5 

Apa amoniacala 25% 

-se utilizeaza pentru obtinerea sulfatului 

de amoniu,a celulozei si hartiei,a 

medicamentelor,se foloseste la 

prelucrarea lemnului,in industria textila 

si pielariei 

7664-41-7 

 

-lichid,incolor,miros intepator 

-foarte iritant pentru piele,coroziv 

-ataca ochii,irita mucoasele oculare si caile 

respiratorii,prin contact direct provoaca arsuri extrem de 

puternice 

-foarte solubil in apa,absorbabil in sol 

-foarte toxic pentru organismele acvatice 

CN 

 

R34 

R50 

 

  

6 

Dioxid de carbon 

- se utilizeaza la fabricarea ureei 

granulate 

Inst. Amoniac 

1111-72-4 -lichid/gaz incolor 

-nu arde si nu intretine arderea 

-nu este toxic propriu zis, dar este nociv in concentratii 

mari 

T 

 

R61 

R23 

R48 

  

7 
Uree granulata 46 % N 

-ingrasamant chimic 

 

57-13-6 

-produs solid, granulat 

-solubil in apa rece, fara reziduri 

-nu este inflamabil 

-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici 

-nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta 

durata 

nu prezinta toxicitate pentru organismele acvatice 

nu este 

clasificat ca 

substanta 

periculoasa 

 97 305 t/an 135 355 t/an 

8 Urean 32  

57-13-6 -solubil in apa rece, fara reziduri 

-nu este inflamabil 

-incompatibilitate:agenti oxidanti puternici 

-nu prezinta toxicitate acuta la expunere orala de scurta 

durata 

nu este 

clasificat ca 

substanta 

periculoasa 

 209 400 t/an 91 574 t/an 
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3.2.Cerinţele BAT 

       Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate: 

 

  Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate. Indicaţi 

persoana sau grupul de 

persoane responsabil pentru 

fiecare cerinţă. 

Există studii pe termen lung, care sunt necesar a fi realizate 

pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi 

materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi 

indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care 

acestea vor fi finalizate. 

 

 

Nu 

 

Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea 

vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. 

Nu este cazul  

Confirmaţi faptul că veţi meţine un inventar detaliat al 

materiilor prime utilizate pe amplasament? 

Da Serviciul P.P.U.C. 

Serviciul Aprovizionare 

Serviciul MQ 

Confirmaţi faptul că veţi meţine proceduri pentru revizuirea 

sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la 

materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai 

redus asupra mediului? 

 

Da 

Serviciul P.P.U.C. 

Serviciul Aprovizionare 

Serviciul MQ 

Confirmaţi faptul că aveţi  proceduri de asigurare a calităţii  

pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ 

specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la 

impactul asupra mediului, cauzat de impurităţile conţinute de 

materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. 

Da 

Procedură 

aprovizionare 

Proceduri de 

laborator pentru 

controlul calităţii 

materiilor prime 

 

Serviciul Aprovizionare 

Serviciul MQ 

Serviciul ITQ 

 
Minimizarea consumurilor de materii prime se face prin aplicarea cerinţelot tehnice din procesele 

tehnologice şi a normelor de consum stabilite pentru fiecare tip de materie primă şi pentru fiecare instalaţie. 

Prin proiect, fiecare instalaţie are stabilite consumurile specifice pentru materiile prime şi utilităţile 

necesare obţinerii produselor finite. 

Funcţionarea în timp a instalaţiilor, uzura fizică a utilajelor căt şi utilizarea unor tehnologii de fabricaţie 

depăşite, a dus la înregistrarea unor consumuri mai mari decât cele prevăzute prin proiect, de aceea s-a impus 

necesitatea retehnologizării instalaţiilor pentru reducerea consumurilor specifise, în special la materiile prime : 

- Amoniac (licenta Salzgitter) - retehnologizare cu firma Mannesmann DEMAG in 1995 

-Uree granulata (licenta STAMICARBON) -  modernizare cu firma Mannesmann Anlagenbau in 2005-

2007 

-Acid azotic (licenta GIAP) -modernizare cu firma Mannesmann Anlagenbau in 1997 – 1998 (licenta 

KRUPP – UHDE) 

-Azotat de amoniu / nitrocalcar (licenta intiala GIAP) -modernizare cu firma Mannesmann Anlagenbau in 

perioada 1997 – 1998 (licenta KRUPP – UHDE). 
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3.3. Auditul privin minimizarea deşeurilor(minimizarea utilizării materiilor prime) 

 

             Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate: 

 

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate. Indicaţi 

persoana sau grupul de 

persoane responsabil pentru 

fiecare cerinţă. 

A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi 

numărul de înregistrare al documentului. 

Notă: Referire la HG 856/2002 

 

Nu 

 

- 

Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care 

ele vor fi implementate.Anexaţi planul de acţiune cu măsurile 

necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în 

raportul de audit. 

 

- 

 

- 

Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi 

principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până 

la care ele vor fi implementate. 

Valorificare a deşe-

urilor reciclabile. 

Permanent. 

Serviciul S.S.O. 

Direcţia Comercială.  

Îndicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit.  

- 

 

- 

Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea 

deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. 

Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările 

auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în 

termen de 2 luni de la încheierea lui. 

 

- 

 

- 

 

 

3.4. Utilizarea apei – corelare cu autorizaţia de ape 

3.4.1.Consumul de apă – conform AGA nr.40/2007, revizia 07.11.2011 

 
Sursa de  

alimentare cu apă 

Volum de apă 

Captat 

mc 

Utilizări pe faze ale 

procesului 

% de 

recirculare 

a apei 

% apă 

reintrodusă de la 

staţia de  epurare în 

proces 

Apa potabilă- din reţeaua de 

alimentare cu apă a SC 

FibrexNylon SA 

Săvineşti 

Vzi max.= 960 m
3 

Vzi med. = 840 m
3 

Vzi min.= 480 m
3 

- consum menajer 

- laboratoare 

- alimentare hidranţi 

de incendiu interiori 

 

- 

 

- 

Apa industrială – din sursele; 

- 1. Reţeaua de alimentare cu apă 

industrială a SC FibrexNylon SA 

Săvineşti 

-2. apa de suprafaţă, canal UHE 

Bistriţa 

Vzi max.= 15.600 m
3 

Vzi med. = 11.700 m
3 

Vzi min.= 5460 m
3
 

 

Vzi max.= 27.600 m
3 

Vzi med. = 20.700 m
3 

Vzi min.= 9.660 m
3
 

- scop tehnologic 

-producerea apei 

demineralizate 

-completare la 

sistemele de apă 

recirculată 

- reţeua de hidranţi de 

exterior 

 

 

Ciclul I-III 

84% 

Turnurile 

Hammon 

90-91% 

 

 

 

- 

Apă pentru stingerea 

incendiilor 

Sursa- apa industrială 

Vintangibil= 24.000m
3 

- stingere incendii 

-refacere rezervă  apă 

de incendiu 

 

- 

 

- 
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3.4.2. Compararea cu limitele existente 

Norme de apă pentru principalele produse de fabricaţie: 
 

Nr. 

crt. 

Produsul Producţia 

anuală 

Categorii de apă 

consumată 

Consum 

specific 

m
3
/t 

(proiect) 

Consum BAT 

m
3
/t 

Consum 

realizat 

2011-

2012 

m
3
/t 

1 Amoniac  330.000 t Apă demineralizată II 

Apă industrială 

Apă recirculată II 

3.5 

0 

420 

- 

- 

- 

5.9 

- 

- 

2 Uree  300.000 t Apă demineralizată II 

Apă industrială 

Apă recirculată II 

0,05 

0 

160 

- 

0.46 

70-100 

- 

0.5 

160 

3 Acid azotic 180.000 t Apă demineralizată I 

Apă industrială 

2 

20 

- 

- 

2 

20 

4 Azotat de amoniu/ 

Nitrocalcar 

225.000 t AN 

sau CAN 

Apă demineralizată I 

Apă industrială 

0,16 

20 

- 

- 

0.21 

20 

5 Apă demineralizată II 1566 mii m
3 

Apă industrială 1.17   

6 Apă recirculată II 195510 mii m
3 

Apă industrială - - - 

7 Apă recirculată I 39600 mii m
3 

Apă industrială - - - 

 

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei 

 

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate: 
Cerinţa caracteristică privind BAT Răspuns Responsabilitate. Indicaţi persoana 

sau grupul de persoane responsabil 

pentru fiecare cerinţă. 

A fost realizat un studiu privind utilizarea 

eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul 

documentului respectiv. 

Balanţa de apă la nivelul societăţii a 

fost realizată pentru elaborarea 

documentaţiei pentru revizuirea 

autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

 

Conducerea SC GA PRO CO 

CHEMICALS SA Săvineşti. 

Listaţi principalele recomandări ale acelui 

studiu şi data până la care recomandările 

vor fi implementate. 

Dacă un Plan de acţiune este disponibil, 

este mai convenabil ca acesta să fie 

anexat aici. 

- să se exploateze instalaţiile de 

captare, aducţiune, folosire apă şi 

dispozitivele de măsurare a debitelor 

în conformitate cu regulamentele de 

exploatare.  

-să se întreţină construcţiile şi 

instalaţiile de folosire apă, în scopul 

minimizării pierderilor. 

- să actualizeze Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale a apei, ori de 

câte ori este necesar. 

 

Secţia Utilităţi 

Secţiile de producţie  

 

 

Secţia Utilităţi 

Serviciul PPUP 

 

Serviciul SSO 

Au fost utilizate tehnici de reducere a 

consumului de apă? Dacă DA, descrieţi 

succint mai jos principalele rezultate. 

DA.  

-recircularea apei la turnurile de 

răcire; 

- reabilitarea traseelor subterane; 

-creştera gradului de recuperare a 

condensului; 

-închiderea sistemului apei de răcire 

Ciclul Hamon – instalaţiile Amoniac 

şi Uree (2011) 

 

Secţia Utilităţi  

Serviciul PPUP 

Serviciul SSO 

Secţiile de producţie 

Acolo unde un astfel de studiu nu a fost 

realizat, identificaţi principalele 
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oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării 

eficiente a apei şi data până la care 

acestea vor fi (sau au fost) realizate. 

Îndicaţi data până la care va fi realizat 

următorul studiu. 

2013, la revizuirea AGA. Serviciul SSO 

Serviciul PPUP 

 

Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu 

privind utilizarea apei cel puţin la fel de 

frecvent ca şi perioada de revizuire a 

autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi 

prezenta metodologia utilizată şi 

rezultatele recomandărilor auditului într-

un interval de 2 luni de la încheierea 

acestuia. 

 

 

DA 

 

Conducerea SC GA PRO CO 

CHEMICALS SA Săvineşti. 

Serviciul PPUP 

 

 
  3.4.3.1. Sistemele de canalizare 

  Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să se evite poluarea apei meteorice.Acolo unde este 

posibil, aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este 

practica pe amplasament? 

 

Categoriile de ape uzate rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul SC GA PRO CO CHEMICALS 

SA Săvineşti sunt: 

- ape uzate impurificate chimic, care provin din instalaţiile uree granulată, demineralizare şi azotat de 

amoniu/nitrocalcar (dupa preepurare in instalatii specifice sunt colectate in reteaua de canalizare ape cu 

impurificare redusa ) 

- ape de răcire cu impurificare chimică redusă (reteua de canalizare conventional curata deverseaza in 

canalul UHE prin punctul de deversare C1 – D4; canalul C1 este inchiriat de la SC FIBREXNYLON SA 

Săvineşti conform Contractului de comodat nr. 177/08.04.2011; 

- ape pluviale (sunt captate prin reţeaua de ape convenţional curate si evacuate in Canalul UHE (prin 

racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2) 

- ape uzate menajere (sunt preluate în reţeaua de ape menajere si epurate in Statia de epurare biologica a 

SC FIBREXNYLON SA Săvineşti, conform Contractului de prestări servicii nr.39/21.01.2009, Act adit. nr. 

1/15.01.2012). 

 

 

Retelele de canalizare ape uzate, in lungime de 8.35 km, sunt in sistem divizor, in functie de categoria de 

apa uzata preluata si modul de dirijare, astfel:  

 

♦ Reţeaua de ape chimic impure deserveşte următoarele instalaţii:  

 Demineralizare I inclusiv rampa de reactivi 

 Demineralizare II cu rampa de reactivi şi bazinul de neutralizare 

 Amoniac Salzgitter ce cuprinde şi postul reglare gaz metan combustie, cazanele auxiliare, reformer 

 Uree granulată împreună cu instalaţia de stripare ioni amoniu  

♦ Reţeaua de ape convenţional curate deserveşte următoarele instalaţii: 

 Demineralizare II 

 Turnurile Hammon 

 Amoniac Salzgitter 

 Uree granulată – Instalatia Hidroliza - desorbtie 

 Carbonat de calciu 

 Depozit de amoniac TK- 251 

 Acid azotic 
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 Azotat de amoniu 

 Depozitul mic de amoniac 

 Ciclul I- III 

 Instalatia de Cogenerare 

Apele meteoritice sunt captate in reţeaua de ape convenţional curate. 

 

Retele de canalizare ape conventional curate se reunesc in canalul colector 170 inainte de evacuarea finala in 

canalul UHE prin racordul D4 (canalul C1). 

In perioadele in care canalul UHE se afla in reparatii sau revizii, apele uzate conventional curate se pot evacua 

direct in raul Bistrita (albia naturala) prin gura de descarcare D2, insa numai cu acceptul ABA Siret Bacau si SGA 

Neamt. 

In situatia unor debite mari de ape pluviale se poate face evacuarea si prin racordul D1 direct in raul Bistrita dat 

tot numai cu acordul unitatilor mentionate mai sus. 

 

♦ Reţeaua de ape menajere deserveşte toate clădirile (grupuri sociale şi sanitare) aflate pe amplasamentul 

societăţii  

 

  3.4.3.2. Recircularea apei 

 

Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este 

necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculată în altă parte a procesului care necesită o 

calitate inferioară a apei; să se identifice posibilităţile de substituţie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate 

cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utlizări. 

Fluxurile de apă mai puţin poluate, de ex. Apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este 

necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită formă de tratare. 

Apa industrială utilizată în instalaţiile de producţie pentru procesele de răcire se recirculă prin două 

sisteme închise, tur- retur: Ciclul I- III şi Turnurile Hammon.  

 Gradul de recirculare al apei în Ciclul I- III este de 84%. 

 Gradul de recirculare al apei în Turnurile Hammon  este de 90- 91%. 

 

  3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare a consumului de apă 

 Nu este cazul aplicării altor tehnici de minimizare a consumului de apă deoarece procesele de fabricaţie 

pentru amoniac, uree granulată, acid azotic şi azotat de amoniu/ nitrocalcar nu sunt mari consumatoare de apă de 

proces. 

 Cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări sunt urmărite prin analize de laborator. 

Ca tehnici de minimizare a consumului de apă pe aplasament se pot nominaliza: 

- creşterea gradului de recirculare; 

- creşterea gradului  de recuperare a condensului; 

- creşterea calităţii apei demineralizate; 

- programe permanente de mentenanţă la traseele de conducte de canalizare. 

 

3.4.3.4.Apa utilizată la curăţenie/ spălare 

 

Acolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin: 

● aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;  
În instalaţiile de amoniac şi uree granulată spălarea curentă a instalaţiilor şi pavimentelor se practică după curaţirea 

uscată, iar în instalaţia de azotat de amoniu/ nitrocalcar este utilizată numai curăţirea uscată.  

 

● evaluarea scopului reutilizării apei de spălare; 
Apele de spălare echipamente şi pavimente nu se reutilizează 
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● controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare. 
Da, se aplica acest control la fiecare loc de muncă, conform prevederilor din instrucţiunile de lucru 

 

Titularul activităţii are obligaţia: 

 

- să exploateze construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire , epurare şi evacuare a apelor 

uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă în conformitate cu prevederile 

regulamentulului de exploatare: 

- să reactualizeze, atunci când este cazul, programul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; 

- să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate 

cu prevederile planului menţionat mai sus; 

- să transmită anual necesarul de apă brută; 

- să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire , epurare şi evacuare a apelor uzate 

în condiţii tehnice corespuzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă; 

- să determine, prin măsurători,datele tehnice privind captarea, aducţiunea, tratarea, recircularea, 

evacuarea şi epurarea apelor, să organizeze şi să întreţină evidenţa acestora şi să transmită datele respective 

autorităţii de mediu; 

- să acţioneze conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în cazul producerii 

unor poluări în receptori, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate şi să înştiinţeze imediat autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea  de gospodărire a apelor; 

- să efectueze automonitoringul apelor uzate evacuate, în conformitate cu prevederile art. 7 din HG 

351/2005, cu completările ulterioare şi cu cele cuprinse în Manualul pentru Modernizarea şi Dezvoltarea 

Sistemului Integrat al Apelor din România. 

- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă; 

- să nu deverseze şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede şi de coastă deşeuri 

de orice fel şi să nu inducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, substanţe prioritare/prioritar periculoase
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4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

 

4.1. Inventarul proceselor 

       Lista instalatiilor în funcţiune ale SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA 

Nr. 

crt. 
Instalatia 

Capacitate 

proiectata 

Anul 

punerii 

in 

functiune 

Anul 

repornirii 

/sistarii 

activitatii 

Observatii 

Instalatii principale 

1 Amoniac  1 000 t/zi 

330 000 t/an 

1974 Repornire 

2008 

1995- retehnologizare (cu 

firma Mannesmann DEMAG) 

2 Uree granulata 300 000 t/an 1974 Repornire 

2009 

2007-2009  modernizare 

Mannesmann Anlagenbau 

3 Acid azotic 180 000t/an HNO3 100% 1963 Repornire 

2003 

Modernizare 1997-1998 

4 Azotat de amoniu/ 

Nitrocalcar 

231.000 t/an AN 

330.000 t/an CAN 

1963 Repornire 

1999 

Modernizare Mannesmann 

Anlagenbau 1997 – 1998 

licenta KRUPP - UHDE 

5 UREAN 32 429.000 t/an 2009 - - 

Instalatii auxiliare 

1 Demineralizare II 125 mc/h x 4 linii demin. 

30 mc/h x 3 linii de 

condens 

1975 Repunere in 

functiune 

2008 

Reabilitare 2008 

2 Gospodaria de ape nr. 

2 Hammon 

14070 mc/h apa racire pt. 

Amoniac 

6600 mc/h apa racire pt. 

Uree granulata si carbonat 

de calciu 

1974 Repunere in 

functiune 

2008 

Reabilitare 2008 

3 Ciclul de racire I-III 4600 mc/h 1963 Repornire 

1999 

Lucrari de reabilitare 1997-

1998 (inlocuire suprafetele de 

schimb termic 

4 Instalatia de hidroliza 

– desorbtie (Uree 

granulata) – licenta 

UREA CASALE 

50 mc/h ape reziduale cu 

max. 10% ioni amoniu 

2011   

5 Instalatii depozitare  

amoniac  

-depozit TK -251 

-depozit de fabricatie 

 

 

15000 t 

530 t 

 

 

1974 

1963 

 

Repornire 

2003 

- 

1998 –  lucrari reparatie . 

6 Centrala Termica  

MINGGAZINI 

16 t/h 2012 - - 

7 Centrala Termica  

TGV 1000 

Max. 10 t/h 2004 -  

8 Grup cogenerare 3x 6,75 MW 

13 to abur/h 

2013 - Investiţie în derulare 

9 Rampa de încărcare / 

descărcare NH3 lichid 

20t/h la încărcare 

25t/h la descărcare 

1964 - - 

Instalatii/echipamente in conservare 

1 Carbonat de calciu 20 000 t/an 1978 Sistare 

activitate 

1996 

Situatie prezenta - in 

conservare 

2 Demineralizare I 350 mc/h 1963 Sistare 

activitate 

2007 

În consevare 
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          Pentru buna desfăşurare a proceselor tehnologice, în cadrul societăţii mai funcţionează următoarele secţii şi 

servicii conexe: 

- serviciul ITQ (laboratoare apa demineralizata, amoniac, uree, acid azotic, azotat de amoniu/ îngrăşăminte 

lichide) 

- serviciul Programare/urmărire producţie şi consumuri 

- sectia de reparatii mecanice (utilitati, amoniac, uree, AN/CAN) 

- sectia electro-energetica (inst. el. 6kv, verificari PRAM, Inst. el. 0.4 kv amoniac, uree, acid azotic, azotat, 

reparatii motoare) 

- sectia automatizari (atelier central, atelier amoniac-uree, atelier acid azotic/ AN/CAN) 

- compartiment MEA (progr. urmarire reparatii, proiectare) 

- compartiment control instalatii (resp. izometrii, supape, urmarire constructii) 

- sectia CUPS (pregatire fabricatie, prelucrari mecanice, confectii utilaje, reparatii masini, ventile, supape) 

- Servicii suport  

- directia economica: 

                 - serviciul Financiar contabilitate 

                 - cantina 

- directia comerciala 

                  - serviciul Aprovizionare 

                  - serviciul Transporturi 

- directia generala 

                  - serviciul Resurse Umane 

                  - serviciul Securitate si Sanatate Ocupationala 

                  - serviciul Administrativ 

 

4.2. Descrierea proceselor în cadrul instalaţiilor în funcţiune. 

4.2.1. INSTALAŢIA DE AMONIAC SALZGITTER - 1000 t/zi (licenta Salzgitter) 

  

Instalatia de amoniac – licenta Salzgitter a fost pusa in functiune in anul 1974. Din 1995 a inceput 

retehnologizarea cu firma germana MANNESMANN DEMAG. 

Retehnologizarea instalatiei a avut drept scop : 

- reducerea consumului de gaz metan cu cca. 5000 Nmc/h; 

- obtinerea capacitatii de 1000 t/zi; 

- striparea condensului tehnologic rezultat din instalatie – cu refolosirea aburului de joasa presiune; 

- cresterea fiabilitatii instalatiei; 

- reducerea cantitatii de poluanti evacuati in apa, aer, sol.  

Totodata cu retehnologizarea instalatiei s-a avut in vedere si inlocuirea utilajelor de baza invechite si cu grad de 

uzura ridicat : 

- reformer primar - cu un reformer primar cu recuperator de caldura gaz convertit; 

- reactor de amoniac – cu un reactor de tip nou Holdor – Topsoe; 

- imbunatatiri si optimizari la utilajele dinamice. 

 

Instalatia a fost proiectata pentru obtinerea amoniacului lichid ca produs principal si a dioxidului de carbon, 

hidrogenului si apei amoniacale 25 %, ca produse secundare. Capacitatea de productie proiectata este de 1003 

tone/ zi  amoniac lichid  (inclusiv 5,1 tone/zi sub forma de apa amoniacala.25%).  

 

♦ Materii prime: gaze naturale  de chimizare, aer tehnologic 

♦. Utilităţi : gaz natural de combustie, apă de răcire recirculată, apă demineralizată, aer instrumental, energie termică, 

energie electrică 

♦ Produse finite 

- amoniac lichid – produs principal, conţinut 99,8% NH3, utilizat ca materie primă la fabricarea ureei, acidului 

azotic, azotatului de amoniu/nitrocalcar. 
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- dioxid de carbon – produs secundar, 98,59 %CO2.  

 

Producţii realizate in 2011 si 2012 .... 
Capacitate 

proiectata 

Realizat 

2011 

Cantitate 

utilizata 

2011 

Realizat 

2012 

Cantitate 

utilizata 

2012 

Consumuri 

specifice 

2011 - 2012 

1000 t/zi 

330 000 t/an 

181 330 t 161 615 t 

 

 

 

175 700 t 151 577 t K2CO3 = 0.25 kg/t 

DEA=0.015 kg/t 

V2O5=0.03 kg/t 

Energie=50 kw/t 

Apa demi=5.9 mc/t 

  Cantitate 

stocata 

2011 

 Cantitate 

stocata 

2012 

 

  19 715 t  24 123 t  

 

Fluxul tehnologic operat in Instalatia de fabricare a amoniacului Salzgitter este reprezentat de : 

 

Circuitul tehnologic principal 

 

1. Receptia gazului natural - gazul natural este preluat din magistrala de gaz Medias. Gazul receptionat se 

imparte in doua fluxuri: gaz de proces si gaz de combustie. 

2. Compresia gazului natural - gazul de proces este comprimat impreuna cu hidrogenul necesar reactiilor de 

dezoxigenare si desulfurare. 

3.Purificari prealabile ale gazului natural -in prezenta hidrogenului si a catalizatorului cu molibden, oxigenul 

este transformat complet in apa, iar sulful din compusii organici este legat sub forma de hidrogen sulfurat, 

conform reactiilor: 
1
/2 O2 + H 2 = H2O 

R-SH + H2 = R-H + H2 S 

H2 S este retinut pe catalizator cu ZnO : H2S+ ZnO = ZnS + H2O 

4. Reformarea catalitica a gazului natural - obtinerea hidrogenului necesara sintezei amoniacului are loc in 

doua etape: 

Reformarea primara cu abur pe catalizator de Ni O: 

CH4 + H2O -> CO + 3 H 2 

CO + H2O -> CO2 + H 2 

Reformarea secundara pe catalizator cu NiO, la 950-980
0
C: 

CH4 + 
1
/2 O2 -> CO + H 2 

CH4 + O2 -> CO2 + H 2 

CO + 
1
/2 O2 -> CO2  

2 H2 + O2 -> 2 H2O 

Gazele obtinute contin 56% H 2, 12% CO, 9% CO2, 22 % N2 si sub 0.4 % CH4 

5. Recuperarea caldurii de reformare - caldura gazului care iese din reformerul secundar este recuperata pentru 

obtinerea aburului de 106 bari. 

6. Recuperarea caldurii de conversie - conversia CO la CO2 are loc in 2 etape de temperatura: 

-conversia la temperatura inalta, pe catalizator cu Fe2O3 – Cr2O3 pana la continut de 2,6% CO; 

-conversia la temperatura joasa, pe catalizator de CuO – ZnO pana la un continut de 0,4 % CO; 

7. Recuperarea caldurii de conversie - prin recuperarea caldurii gazelor ce parasesc convectorul de joasa 

temperatura se obtine abur de 4 bari destinat desorbtiei bioxidului de carbon din solutia Benfield uzata. 

8. Purificarea gazului de bioxid de carbon rezultat in etapele precedente - purificarea se realizeaza prin 

spalarea gazului cu solutie fierbinte de carbonat de potasiu, intr-o coloana cu umplutura de inele Pall: 

K2CO3+CO2 + H2O -> 2 K HCO3 

Gazul de sinteza, dupa spalarea solutiei Benfield, contine max 100 ppm CO2 
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9. Metanizarea gazului de sinteza - continutul rezidual de oxizi de carbon (CO+ CO2) se indeparteaza prin 

hidrogenare in prezenta catalizatorilor pe baza de NiO: 

CO+ 3 H2 -> CH4 +H2O 

CO2+ 4 H2 -> CH4 + 2H2O] 

Gazul rezultat are compozitia necesara pentru sinteza amoniacului : 74% H2, 24%N2, 1% CH4. 

10. Compresia gazului de sinteza - gazul de sinteza se comprima la 260 bari dupa care este trimis in instalatia de 

sinteza a amoniacului. 

11.Primirea gazului proaspat de sinteza - gazul proaspat de sinteza , dupa comprimare, se amesteca cu gazul 

reactionat din coloana de sinteza si parcurge imprteuna cu acest circuit  de racire cu amoniac. 

12. Recircularea gazului de sinteza - dupa separareaamoniacului din gazul de sinteza acesta este recomprimat 

260 bari. 

13. Preincalzirea gazului de sinteza - gazul de sinteza se preincalzeste pe seama gazului reactionat din coloana 

de sinteza. 

14. Sinteza amoniacului - reactia de obtinere a amoniacului are loc in prezenta unui catalizator pe baza de fir, 

intr-un reactor radial- axial, la presiune ridicata dupa reactia: 

N2 + 3H2 = 2 NH3 

15. Recuperarea caldurii de reactie - caldura gazului care paraseste coloana de sinteza este utilizata pentru 

obtinerea aburului de 106 bari. 

16. Racirea cu apa a gazelor de reactie - prin racirea cu apa se realizeaza condensarea partiala a amoniacului 

continut in gazul reactionat. 

17. Racirea cu amoniac a gazelor de reactie - condesarea finala a amoniacului din gazul reactionat, amestecat 

cu gazul proaspat de sinteza, se realizeaza prin evapoarrea unei cantitati de amoniac lichid. 

18. Separarea amoniacului - amoniacul condensat se separa de gazele nereactionate, care se intorc la 

recircularea gazului de sinteza cu urmatoarea compozitie: 3-4% vol. NH3, 64 – 65% vol. H2, 21-22% vol. N2, 7-

8% vol CH4, 2-3% vol. Ar. 

19. Detenta si livararea amoniacului - prin destinderea amonioacului lichid sunt puse in libertate gazele (azot, 

hidrogen, metan) absorbite in timpul condensarii. Amoniacul lichid este dirijat spre: 

- Instalatia de uree garnulata; 

- Depozitul de amoniac si al instalatiei de acid azotic; 

- Depozitul de amoniac, TK – 251 in vederea stocarii. 

 

Circuite tehnologice auxiliare 

 

1. Compresia aerului de proces - aerul preluat din atmosfera este comprimat si preincalzit, dupa care este 

introdus la reformarea secundara asigurand atat oxigenul necesar reformarii, cat si azotul necesar sintezei 

amoniacului. 

2. Prepararea si depozitarea solutiei Benfield - se prepara solutie Benfield cu 30% K2CO3, 3% dietanolamina si 

metavanadat de potasiu ca inhibitor de coroziune. 

3. Regenerarea solutiei Benfield - lesia uzata se regenereaza prin fierbere, cu abur, intr-o coloana de desorbtie. 

In coloana de desorbtie cu inele Pall are loc reactia : 

2KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2 

4. Filtrarea lesiei Benfield - are ca scop indepartarea impuritatilor mecanice din lesia regenerata. 

5. Livrarea bioxidului de carbon - bioxidul de carbon paraseste coloana de desorbtie, se separa vaporii de apa 

dupa care este livrat la instalatiile : uree granulata, carbonat de calciu.  

6. Extragerea purjei continue - pentru a evita acumularea gazelor inerte, din circuitul de sinteza se extrage 

permanent o cantitate de gaz reactionat (purja continua). Dupa separarea amoniacului prin racire cu amoniac 

lichid si spalarea cu apa (in urma spalarii se obtine apa amoniacala) din gazul de purja este separat hidrogen 

printr-o tehnologie cu membrane. Hidrogenul rezultat este reciculat catre aspiratia compresorului de sinteza, iar 

gazele inerte (CH4 si Ar) se trimit la reformerul primar pentru combustie.  

7. Racirea cu amoniac - racirea avansata a diverselor fluxuri tehnologice se realizeaza prin evaporarea 

amoniacului lichid. Vaporii rezultati sunt lichefiati prin comprimare si racire cu apa. 
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Circuite anexe 

 

1. Receptia gazului de combustie - gazul de combustie pentru reformerul primar si supraincalzitorul de abur este 

preluat din magistrala de gaz natural de Medias, iar pentru cazanele auxiliare din bara de gaz natural de Tazlau. 

2. Circuitul apei de racire - apa de racire utilizata in diferite faze tehnologice este apa recirculata din instalatia 

Hammon. 

 

Circuite termice 

 

1. Prepararea apei demineralizate degazate - apa demineralizata necesara obtinerii aburului de inalta presiune 

trebuie sa contina sub 0,02 ppm O2. Indepartarea oxigenului se realizeaza prin degazare (stripare cu abur) si 

tratare cu hidrat de hidrazina. Pentru mentinerea unui pH bazic se adauga amoniac. 

2. Circuitul apei de inalta presiune 

3. Circuitul apei de joasa presiune 

4. Circuitul de obtinere a aburului supraincalzit de 106 bari 
Sistemul de generare abur de 106 bari este de tip integrat, cu folosirea recuperărilor la nivel energetic ridicat; aburul generat 

se utilizează în scop tehnologic şi la antrenarea  turbinelor compresoarelor şi pompelor principale din instalaţie. Tot din acest 

sistem se asigură şi necesarul de abur pentru instalaţia de Uree granulată. Drept combustibil se utilizează gazul natural pentru 

combustie. 

5. Circuitul de obtinere a aburului de 47 bari, 14 bari, 4 bari si 2 bari 

6. Circuitul de purja al cazanului 

7. Circuitele de obtinere a condensurilor :  de abur ; de turbina ; tehnologic ; stripat. 

 

Schema bloc a fluxului tehnologic de obtinere a amoniacului este prezentata in Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectiunea 4 – Principalele activităţi 

42 

 

Fig.1 SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE AMONIAC SALZGITTER  
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia Amoniac 

 

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt : 

- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor; 

-     instalatie de preepurare locala a apelor cu continut de amoniu  

- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului. 

 

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale 

 
Instalatia 

Sursa punctiforma de emisie 

Nr. buc. Inaltimea de 

emisie 

(m) 

Diametrul 

interior 

(m) 

Utilajul de 

colect. si 

dispersie 

Nr. 

buc. 

Amoniac Salgitter 

- cos evacuare gaze arse de la 

reformerul primar (cod 2H 101) si 

supraincalzitor (cod 2H 102) 

 

- cos evacuare gaze arse de la 

cazanele auxiliare 2 x 46 MW (1H 

102 A si 1H 102 B) 

 

1 cos comun 

 

 

2 cosuri 

 

26 

 

 

30 

 

3,45 

 

 

2,46 

 

Ventilator 

 

 

Ventilator 

 

2 

 

 

4 

 
Nota : Coşul de evacuare gaze reziduale de la reformerul primar si supraincalzitor este comun. Conform AIM nr.15/2007, 

este prvăzut un singur punct de analiză, dar societatea efectueaza analize separate pentru control intern şi reglarea 

parametrilor de funcţionare a instaltiilor. 

 

 

A2 Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate –  

 

a.Instalatia de stripare condens pentru preepurarea locala a apelor cu continut de amoniu (dupa conversia gazului). 

 Preepurarea se realizează în striperul 2PK 151. Condensul de proces de la 1D 102 ŞI 1D 106 intră în coloana de 

de stripare 2PK 151, pe care o străbate de sus în jos, în contracurent cu aburul de 4 at, care se introduce la baza 

coloanei. Pentru un contact mai bun între cele două fluide, în interiorul coloanei sunt două straturi de inele Pall de 

inox, cu dimensiunile de 50x50x1. 

Condensul stripat se colectează la baza coloanei de unde este aspirat de către pompele 1P 110B/C şi comprimat la 

8-10 at. De aici, condensul este împărţit în două fluxuri: 

-un flux este trimis pentru alimentarea cazanului recuperator 1E 104; 

-celălalt flux se răceşte succesiv în două schimbătoare de căldură şi este trimis la staţia de tratarecondens 

din cadrul instalaţiei de demineralizare. 

 

 

b. Statia de tratare condens (Instalatia Demi. II) 

 

Condensul de la turbine (C 101, C 102, C 251/2, C 253) este tratat in Statia de tratare condens din cadrul 

instalaţiei   demineralizare II si recirculat in instalatie. 

Purja continuă din bucla de sinteză a amoniacului este trimisă la unitatea de recuperare a hidrogenului, care este 

proiectată să producă 10.000Nm3/h H2 (conţinut > 92% H2 la 36,6 atm.). Suplimentar, sunt produse apa 

amoniacală cu conţinut 25% NH3, gaz de combustie cu < 24% H2.  

Unitatea este un sistem montat pe şasiu cu separatori PRISM Seller, cu tratare prealabilă pentru îndepărtarea 

amoniacului şi încălzire a gazului de alimentare. Sistemul include dispozitive de siguranţă. 

Separatorii PRISM utilizeză membrane din fibre tubulare (capilare) pentru separarea hidrogenului de metan, 

argon şi alte gaze. 
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Gazul bogat în hidrogen este reintrodus în sistemul gazului de sinteză iar cel bogat în hidrocarburi este trimis la 

ardere, în secţiunea de combustie a reformerului primar. 

 

c. Preepurarea condensului tehnologic din faza de spalare Benfield. Dioxidul de carbon rezultat in urma 

regenerartii lesiei in coloana de desorbtie se separa de vaporii de apa dupa care este livrat la instalatia de uree 

granulata. 

 

B. Evacuari in mediu 

 

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate 
 

Instalatia generatoare 

de ape uzate 
Faza de proces 

Frecventa 

evacuarii 

Debite 

mc/h 
Impurificatori 

Amoniac Salzgitter 

 

-condens de la 

compresie gaz metan si 

gaz de sinteza,  

-purje cazane 

recuperare caldura din 

fazele : reformare 

secundara, conversie 

inalta si joasa 

temperatura, sinteza 

Purje continue 
 

5 

 

NH4
+
 

Susp. 

 

B.2 Surse punctiforme de emisie 

Instalatia tehnologica 

Faza tehnologica 
Poluant emis 

Inaltimea de 

emisie 

m 

Amoniac Salzgitter 

-cos dispersie comun  

     -reformare primara (2H 101 ) 

      -supraincalzitor (2H 102 ) 

NOx 

SOx 

CO 

Pulberi 

 

26 

- 2 cosuri dispersie cazane auxiliare (1H 102 A si 1H 102 B) 30 

 

B.3 Surse difuze de emisie 
 

Instalatia 

Locul de munca Poluant 

Amoniac Salzgitter 

 hala compresie 

- cota 0 m compresor C251 

- cota 0 m compresor C254 

- cota +6 m compresor C253 

- cota +6 m compresor C251/2 

 

 

NH3 

NH3 

NH3 

NH3 

 sinteza 

- cota +5 m 

- cota +8 m 

 

NH3 

NH3 

 estacada sinteza 

- cota 0 m 

- cota +6 m 

 

NH3 

NH3 

 
B.4 Surse de zgomot si vibratii 
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Instalatia Surse de zgomot 

continue discontinue 

Amoniac 

Salzgitter 

-turbocompresoare (gaz metan, aer, 

amoniac 

-compresoare (amoniac, CO2) 

-pompe (condens, ulei pentru ungere 

si etansare, amoniac, lesie, alimentare 

cu apa de inalta presiune si joasa 

presiune 

- ventilatoare 

- supape de siguranta aferente utilajelor ce 

lucreaza sub presiune 

- expansii, purje, aerisiri bare de abur 

- statii de reducere presiune abur 

 

 

 
B.5 Deseuri 

 Uleiuzat de lubrificare echipamente in miscare (pompe, compresoare) – este colectat în cadrul secţiei, în 

recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul 

de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.  

 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei amoniacului, sitele uzate de catalizatori, se recuperează integral 

şi se recicleza prin prin firma INTERAGRO S.A. cu firma MOXBA OLANDA.  

 Cartusele filtrante pentru amoniac, aer şi amestec amoniac – aer, utilizate la purificarea materiilor prime 

in general se curata şi se reutilizeaza. In perioada 2011 -2012 nu a fost necesara inlocuirea acestor cartuse. 

 

 
 

4.2.2 INSTALATIA UREE GRANULATA - STAMICARBON 

 

Instalatia de uree granulata a intrat in functiune in anul 1974. Procedeul de fabricatie este Stamicarbon cu 

recirculare totala. Capacitatea de productie proiectata este de 300000 tone/an uree granulata este asigurata de doua 

linii de fabricatie. 

Modernizarea instalaţiei efectuată în perioada 2007 - 2009, impusă prin Programul Etapizat.  

În luna iulie 2011, după finalizarea probelor tehnologice începute în luna noiembrie 2010, conform Notificării 

nr.10899/15.11.2010, s-a pus în funcţiune instalaţia de hidroliză –desorbţie din cadrul instalaţiei uree granulată.

   
♦ Materii prime: 

     - amoniac lichid: continut min. 99,7% NH3 

     - dioxid de carbon gazos: continut min. 98,5% CO2 

♦Materii auxiliare: 

     - formaldehida sol. 37%, utilizata pentru evitarea aglomerabilitatii 

♦ Utilitati: apa recirculata, abur, energie electrica, aer instrumental,  

♦ Produse finite: 

       - uree granule, utilizată ca îngrăşământ agricol, cu 46,2% conţinut de azot şi granulaţia între 1 – 2,5 mm, min. 90%. 

 

Producţiile realizate in 2011 si 2012 
 Capacitate 

proiectata 

Realizat 

2011 

Realizat 

2012 

Consumuri 

specifice 

2011 - 2012 

300 000 t/an 97 305 t 135 355 t NH3 = 0.6 t/t 

CO2 = 1.04 t/t 

Abur = 1.3 Gcal/t 

Energie=170 kw/t 

Apa racire=0.5 mc/t 

 

 

Circuitul tehnologic principal 
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1. Receptia si comprimarea dioxidului de carbon 

2. Receptia si comprimarea amoniacului lichid 

3. Sinteza ureei - are loc la presiune ridicata cu formarea intermediara a carbamatului de amoniu (NH4COONH2). 

Reactia globala care sta la baza ureei este : 

 CO2 + 2NH3 = CO(NH2)2 +H2O 

Faza lichida rezultata in urma sintezei are un continut de 62,3-65% uree. 

4. Preincalzirea si separarea produsilor de reactie - prin destinderea in 2 trepte a fazei lichide are loc 

descompunerea carbamatului netransformat obtinandu-se o solutie de 70-73% uree : 

 H4COONH2 = CO2 + NH3 

Faza gazoasa rezultata se trimite la coloana de spalare. 

5. Concentrarea solutiei de uree - se realizeaza in doua trepte : 

- tr. 1 pana la o concentratie de 96-97% uree ; 

- tr. 2 pana la o concentratie de 99,7% uree. 

Faza gazoasa obtinuta se trimite la codensare. Condensul obtinut este utilizat ca apa de adaos in condensatoarele 

de carbamat. 

 

6. Granularea topiturii de uree - se realizeaza prin pulverizarea topiturii de uree intr-un turn de granulare si 

racirea granulelor de uree cu aer care circula in contracurent. 

7. Dezpozitarea ureei in depozitul de uree vrac 

8. Ambalarea ureei granulate 

 

Circuitul auxiliare 

 

1. Condensarea si absorbtia fazei gazoase - procesul are loc intr-o coloana de spalare a fazei gazoase utilizand 

un amestec de amoniac lichid si apa amoniacala. 

2. Condensarea gazelor amoniacale rezultate din coloana de spalare 

3. Receptia si comprimarea carbamatului de inalta presiune - carbamatul de amoniu obtinut in blazul 

coloeanei de spalare este comprimat si trimis in coloana de sinteza. 

4. Absorbtia si condensarea gazelor de carbamat 

5. Receptia si compresia carbamatului de amoniu de joasa presiune - solutia de carbamat de joasa presiune 

este trimisa in blazul coloanei de spalare. 

6. Desorbtia gazelor din apa amoniacala 

 

Schema bloc a instalatiei de obtinere a ureei este prezentata in Figura nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 SCHEMA BLOC A INSTALATIEI DE UREE GRANULATA 
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant - Instalatia Uree 

Granulata 

 

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea efectului poluantilor evacuati in mediu  

 

-Instalatia de hidroliza-desorbtie ioni amoniu (pentru reducerea concentratiei de amoniac si uree din apele 

reziduale provenite de la fabricarea ureei granualte) 

-echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor. 

 

A1. Instalatia de hidroliza - desorbtie ioni de amoniu (licenta UREA CASALE) 

 

Instalatia de hidroliza – desorbtie trateaza apele reziduale cu continut de amoniu rezultate in  procesul de fabricare 

a ureei granulate, cu scopul de a reduce concentratiile de uree si amoniu sub 5 mg/l. 

In instalatie are loc procesul fizic de eliminare a amoniacului prin stripare cu abur si procesul chimic de 

descompunere a ureei in amoniac si bioxid de carbon. Amoniacul si bioxidul de carbon recuperate sub forma de 

carbamat de amoniu sunt reintroduse in treptele II de recirculare si in instalatia UREAN 32. 

 

Capacitatea proiectata a instalaţiei de hidroliză- desorbţie este de 50 mc/h ape reziduale cu un conţinut de max. 

10% amoniu. Influentul este constituit de apele reziduale rezultate din instalaţia uree, cu continut de cca. 2,2 g/l 

ioni amoniu şi cca. 1,1 g/l uree cu un debit de 40 mc/h. 

 

Efluentul din instalaţie, conform datelor de proiect va conţine : 

- 5 mg/l amoniu; 

- 5 mg/l uree. 

 

Materia prima pentru instalatia de hidroliza – desorbtie o constituie condensatele de proces provenite din 

instalatia de uree si apa reziduala provenita din unitatea de reducere a continutului de amoniac din efluentii 

gazosi, efluenti colectati in rezervorul de apa amoniacala V-703.  

 

Utilitatile necesare in proces sunt 

- abur de 23,5 at si 230
0
C -  2,7t/h alimentat prin SRR 47/25 at 

- abur de 4,3 at -  8,15t/h alimentat prin SRR 15/5 at 

- apa de racire recirculata – 631 m
3
/h 

- energie electrica 

 

Procesul tehnologic de hidroliza are loc la presiunea de 22 – 24 bari si o temperatura de 220 – 240 °C, 

hidrolizorul fiind alimentat cu abur de 25 at. din Instalatia Amoniac. 

Procesul de desorbtie a amoniacului are loc in coloana de desorbtie la o presiune de 3 -3.5 at. Si 140 – 150 °C, 

folosind abur de 4 – 5 at. 

 

Descrierea procesului tehnologic al instalatiei de hidroliza-desorbtie   

 

Flux tehnologic principal 

 

1.Colectarea apelor reziduale in rezervorul de apa amoniacala V-703. 

2.Desorbtia amoniacului pe doua coloane de desorbtie, pentru care debitul de alimentare este reglat automat si 

nivelul lichidului se mentine automat constant. Coloanele de desorbtie C 702 si C 704 au in partea superioara 20 

de talere (C 702) iar in partea inferioara 35 de talere (C 704). 

In coloana C 702 se elimina cea mai mare parte din amoniacul si bioxidul de carbon continute in apa reziduala.  

3.Hidroliza ureei – in hidrolizorul C 703 unde se produce disocierea ureei in amoniac si bioxid de carbon.  

4. Obtinerea carbamatului de amoniu - prin condensarea gazelor de hidrolizor in condensatorul E 751.  
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Schema- bloc a instalaţiei de hidroliza - desorbtie este prezentată în figura nr. 3.   

       

 
 

Fig. .....Schema bloc a Instalatiei de hidroliza – desorbtie ioni amoniu 

 

Apa reziduala (de alimentare) este preincalzita in schimbatorul de caldura cu placi E-707 si este introdusa pe la 

partea superioara in coloana de desorbtie (poz. C-702). In aceasta coloana se indeparteaza cea mai mare parte din 

amoniacul si dioxidul de carbon din apa reziduala, cu ajutorul vaporilor proveniti de la partea inferioara a coloanei 

de desorbtie (poz. C-704).   

Apa din zona talerului cos a coloanei de desorbtie (ce separa coloanele C 702 si C 704) este pompata, preincalzita 

in schimbatorul de caldura cu placi poz. E-752 (pe baza fluxului care paraseste hidrolizorul) si introdusa in 

coloana de hidroliza C 703.  

Apa hidrolizata alimenteaza partea superioara a coloanei de desorbtie poz. C-704, unde continutul in amoniac al 

apei tratate este redus la aproximativ 5 ppm cu ajutorul aburului de joasa presiune. Condensatul de proces 

paraseste coloana poz. C-704, incalzind apa reziduala ce alimenteaza preincalzitorul poz. E-707, iar dupa o racire 

la 45
º
C este deversat in canalizarea conventional curata.  

Vaporii de la varful coloanei de desorbtie poz. C-702 sunt trimisi la condensatorul de reflux poz. E-751, unde vor 

fi condensati. Condensatorul de reflux poz. E-751 este un utilaj alcatuit din 2 parti:  

- partea inferioara este schimbator de caldura, unde se elimina caldura si condenseaza vaporii (in manta)  

- partea superioara este un acumulator.  

Condensarea se face in manta – plina de lichid – astfel eficienta transferului termic creste foarte mult. Solutia 

diluata de carbamat de amoniu, prin intermediul unei pompei de reflux este trimisa o parte in Instalatia de uree 

granulata, iar o parte inapoi la coloana de desorbtie poz. C-702, ca reflux.  

 

Eficienta Instalatiei de hidroliza – desorbtie 

 

In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile apelor reziduale la intrarea in instalatie si ale efluentilor din 

instalatie inregistrate prin Laboratorul SC GA-PRO CO CHEMICALS in perioada iulie –noiembrie  2011. 

 
Capacitate proiectata Luna / 2011 Caracteristici ape uzate la Caracteristici ape uzate la 
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 intrarea in instalatie 

2011 

Valori medii inregistrate * 

iesirea din instalatie  

2011 

Valori medii inregistrate * 

50 mc/h ape reziduale cu 

max. 10%ioni amoniu 

Iulie (RI 28-37) NH3= 10 671.58 mg /l 

Uree = 662.3 mg/l 

NH4
+
= 4.75mg /l 

Uree = 4.14 mg/l 

 Septembrie (RI 38-47) NH3= 16 815.6 mg /l 

Uree = 343.84 mg/l 

NH4
+
= 3.67 mg /l 

Uree = 3.96 mg/l 

 Octombrie (RI 48-57) NH3= 22 729.6 mg /l 

Uree = 974.84 mg/l 

NH4
+
= 4.44 mg /l 

Uree = 3.99 mg/l 

 Noiembrie (RI 58-67) NH3= 18 108.47 mg /l 

Uree = 2 787.08 mg/l 

NH4
+
= 4.36 mg /l 

Uree = 4.0 mg/l 

In urma analizei datelor prezentate se poate aprecia eficienta instalatiei in reducerea continutului de amoniu si 

uree este foarte mare (cca, 98.8-99.9%). 

 

 

AB. 2 Instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor reziduale 

 
Instalatia 

Sursa punctiforma de emisie 

Nr. buc. Inaltimea de 

emisie 

(m) 

Diametrul 

interior 

(m) 

Utilajul de colect. si 

dispersie 

Nr. 

buc. 

Uree granulata 

- cos evacuare aer rezidual de la 

turnurile de granulare 

- cos evacuare gaze reziduale de la 

scruberul de amoniac 

 

6 cosuri 

 

2 cosuri 

 

50 

 

30 

 

1,7 

 

0,68 

 

Ventilator 

 

- 

6 

Instalatia de hidroliza-desorbtie ape 

reziduale 

- cos evacuarea gazelor din condensator 

1 cos     

 

B. Evacuari in mediu 

 

B.1 Surse de ape uzate 
Instalatia 

generatoare de ape 

uzate 

Sursa de apa uzata /Faza de 

proces 

Frecventa 

evacuarii 

Debite Impurificatori 

 

40 m
3
/h  

 

mg/l 

Uree granulata -ape cu impurificare redusă, cu 

conţinut de amoniu şi uree de la hala 

compresoarelor; 

-purje condens din traseele de abur 

-ape uzate cu impurificare chimică 

de la faza de spalare emisii gazoase 

-ape spalare pavimente/instalatii 

continuu 

intermitent 

 

NH4
+
 = 2.2 g/l 

Uree = 1.1 g/l 

 

Apele uzate sunt epurate in Instalatia de hidroliza - desorbtie prezentata la pct. A1. Efluentul instalatiei 

sunt ape conventional curate cu incarcare redusa in amoniu si uree (sub 5 mg/l) este  evacuat in canalizarea 

conventional curata a platformei cu evacuare în canalul UHE, prin canalul C1. 

 

B.2 Surse punctiforme de emisie 
Instalatia tehnologica 

Faza tehnologica 

Nr. surse 
Poluant emis 

Inaltimea de 

emisie 

Uree granulata 

- granulare 

 

- scruber spalare amoniac 

 

-6 cosuri 

 

-2 cosuri 

 

NH3; pulberi de uree 

 

NH3 

 

50 m 

 

            30 m 
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-inst de hidroliza 

 

- 1 cos 

 
B.3 Surse difuze de emisie 

Instalatia 

Locul de munca Poluant 

Uree granulata 

- compresie cota 0 m 

- compresie cota +4,5 m 

- pompe amoniac 

- pompe carbamat 

- trasee recirculare 

- trasee evaporare 

- benzi transportoare (1,2) 

 

NH3 

NH3 

NH3 

NH3 

NH3 

NH3 

NH3 

- depozit vrac NH3 

pulberi 

- benzi transportoare vrac NH3 

pulberi 

-rampa incarcare vagoane cu uree vrac NH3 

pulberi 

 
B.4 Surse de zgomot si vibratii 

 

Instalatia Surse de zgomot 

continue discontinue 

Uree granulata -pompe : 

-suflante 

-ventilatoare  

-benzi rulante 

-sistem extractie Kratzer 

-sistem de preluare uree vrac 

(Gratioza) cu sistem de transport 

benzi 

- compresor aer instrumental 

- supape de siguranta aferente utilajelor si traseelor 

sub presiune 

- purje si aerisiri bare de abur 

 

 

 

 
B.5 Deseuri 

 Uleiul de lubrificare de la utilajele in miscare (pompe, motoare) – este colectat în cadrul secţiei, în 

recipienţi metalici speciali, iar în momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul 

de uleiuri uzate al societăţii. De aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.  

 Produsul cu granulatie in afara normei este recirculat in proces, iar cel care cade pe pardoseli este strans si 

vandut pe plan local cu discount. 

 Ambalaje saci din folie de polietilena – deteriorati sau cu defecte. Stocarea temporara se realizeaza in 

spaţiu amenajat în incinta Atelierului de marcat saci. Eliminarea se realizeaza prin societati de profil pe baza de 

contract 

 

 
4.2.3 INSTALATIA DE FABRICARE A INGRASAMINTELOR LICHIDE - UREAN 

 

In instalatia de uree granulate se fabrica un ingrasamant lichid cu un continut de 32% azot - Urean 32. 

 
Producţiile realizate in 2011 si 2012  
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Capacitate 

proiectata 

Realizat 

2011 

Realizat 

2012 

Consumuri specifice 

2011 - 2012 

 

429 000 t/an 

 

209 400 t 

 

91 574 t 

 

 

Energie = 60 kw/t 

 

 

Descriere proces tehnologic 
 

Solutia de uree cu o concentratie de 70- 72% dozata cu ajutorul pompelor si masurata cu un debitmetru este 

introdusa in reactorul de amestecare. In acelasi timp din alt vas se dozeaza solutie de azotat de amoniu 92-93% 

produsă în instalaţia de fabricaţie Azotat de amoniu.. Concomitent cu introducerea solutiei de azotat si uree in 

reactorul amestecator se introduce si solutie de ingrasamant lichid - Urean 32. Din reactorul amestecator iese 

ingrasamant lichid( 32% azot) care este racit intr-un schimbator de caldura multitubular, dupa care este trecut intr-

un vas unde are loc corectia de pH cu acid azotic diluat 47% si adaugarea de inhibitor de coroziune. Din acest vas 

ingrasamantul lichid poate fi trimis la rampele de incarcare cisterne sau depozitat intr-un rezervor de 2000 m.c.( 

fosta locatie a gazometrului de CO2) sau în rezervorul tampon de 5000 m.c. amplasat în zona gazometrului de 

amoniac , pe fosta locaţie a gazometrului de azot . 

 

Fig. 4 SCHEMA BLOC – UREAN 32 

 

  
  

Solutie uree( 70-72%) Solutie azotat(90-93%) Solutie Urean 32% 

amestecare 

racire 

depozitare 

livrare 

Inhibitor 

coroziune 
Acid azotic 47% 
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Emisii în apa 

- soluţie de la neetanşităţile pompelor de solutie  

- ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, scurgeri din urilaje şi trasee tehnologice. 

Apele evacuate sunt impurificate cu uree şi ioni amoniu, NH4
+ 

şi azotaţi, NO3
-
. 

 

Emisii în aer 

 

Emisii punctiforme 

În cadrul instalaţiei de producere a îngrăşămintelor lichide nu sunt surse de emisii punctiforme. 

 

Emisii difuze 

În instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 se pot produce emisii difuze de pulberi cu conţinut de  

uree doar în cazul în care se dizolvă uree granulată în dizolvator, în situaţia cănd nu funcţionează instalaţia uree. 

 

Deseuri - nu se generează deşeuri 

Ambalajele (butoaie de tablă) în care se achiziţionează inhibitorul de coroziune se valorifica pe amplasament, 

pentru depozitarea catalizatorilor uzaţi, masă ionică epuizată, ulei uzat, etc. 

 

 

4.2.4  INSTALATIA DE FABRICARE ACID AZOTIC DILUAT – GIAP 

 

Tehnologia de fabricaţie a acidului azotic diluat se bazează pe oxidarea catalitică a amoniacului la presiune 

atmosferică şi absorbţia în apă la presiune medie a oxizilor de azot rezultaţi.  

 

Capacitatea proiectată este de 180.000 t/an la o funcţionare simultană cu cele 4 linii de fabricaţie.  

 

Materiile prime  

-Amoniac gaz – fabricat in Instalatia amoniac este stocat în depozitul de amoniac pentru fabricaţie sau în situaţia 

unei cantităţi excedentare în tancul TK -251  

Amoniacul este alimentat în instalaţie din depozitul de amoniac, prin intermediul unui gazometru unde se 

destinde, trecând în formă gazoasă.  

-Aer atmosferic 

-Apă demineralizată furnizată de Instalaţia de Demineralizare II 

 

Utilităţi  

-abur de 6 şi de 13 ata -  în regim normal de lucru este reutilizat aburul rezultat în procesul de fabricaţie 

- apa recirculată – provine din Ciclul de răcire/recirculare I – III  

-energie electrică – 380 V, 50 Hz preluată din reţeaua energetică naţională prin SC Hidroelectrica SA – Staţia 

Vânători 

-aer instrumental comprimat din circuitul de aer al instalaţiei. 

 

Producţiile realizate in 2011 si 2012 

 

Capacitate proiectata 
Realizat 

2011 

Realizat 

2012 

Consumuri specifice 

2011 - 2012 

180 000 t/an HNO3  100 % 

 

99 780 t HNO3 47 % 

 

 

81 054.4 
Apa demi = 2 t / t HNO3 

Apa industriala 20 t/ t HNO3 

Energie = 230 kwh / t HNO3 
Utilizat 99 330 t Utilizat  81 054.4 t 

Stoc  450 t  
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Principalele faze ale procesului de fabricaţie - acid azotic diluat sunt prezentate în figura 5. 

 
Fig.5 Schema de flux tehnologic - Instalaţia de acid azotic diluat 
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Fazele de fabricaţie - acid azotic diluat sunt : 

1. Oxidarea catalitică a amoniacului 

Etapele procesului tehnologic pentru realizarea oxidării catalitice a amoniacului sunt: 

a. Obţinerea amestecului amoniac-aer 

Pentru obţinerea amestecului gazos de amoniac şi aer, în vederea realizării reacţiei de oxidare catalitică, este 

necesară purificarea componentelor pentru eliminarea componentelor mecanice şi chimice ce pot otrăvi 

catalizatorul. 

Oxigenul este trecut printr-un filtru prevăzut în partea superioară cu talere cu spumă pentru spălare, iar în partea 

inferioară cu saci din postav pentru filtrare.  Amoniacul gazos este filtrat într-o baterie de filtre din diftină. 

b. Oxidarea catalitică a amoniacului 

Amestecul amoniac – aer este dirijat printr-un sistem de clapete în reactoare catalitice (două reactoare cu 

funcţionare în paralel) cu site de Pt – Rh unde are loc reacţia de oxidare a amoniacului la NO până la un conţinut 

de 10,5-11,5 NO. 

c. Răcirea şi spălarea gazelor nitroase şi recuperarea căldurii de reacţie 

Din reactoarele de oxidare catalitică, gazele nitroase cu o temperatură de 800-820 C sunt trecute prin talerele 

perforate ale unor cazane răcitoare în care are loc recuperarea căldurii cu apă demineralizată, prin formarea unei 

emulsi de abur şi apă. Emulsia este trecută prin separatoare de picături, după care aburul este dirijat în 

încălzitoarele de abur ale cazanelor, unde atinge 450 C şi o presiune de 40 ata. În continuare aburul este destins 

până la 13 ata fără recuperarea energiei şi trimis în instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu. 

Prin răcirea şi spălarea gazelor nitroase are loc formarea de acid azotic diluat (de la 15% pe talerele superioare 

până la 4% pe cele inferioare).  

2. Oxidarea NO la NO2 - absorbţia oxizilor de azot în apă 

a. Comprimarea amestecului de gaze nitroase 

Fluxul de gaze nitroase din cele două răcitoare spălătoare de la oxidarea amoniacului împreună cu : 

- amestecul de NO şi aer de la degazarea acidului azotic 

- aer suplimentar 

sunt cumulate într-o conductă comună şi introduse într-un turbocompresor unde sunt comprimate la o presiune de 

3,5-3,8 ata. Ca urmare a comprimării, temperatura gazelor nitroase ajunge la 240-250 C.  

b. Oxidarea NO la NO2 

Oxidarea NO la NO2 se realizează atât pe traseul de gaze cât şi în reactorul de oxidare (vas gol). În funcţie de 

timpul de contact al amestecului gazos se poate obţine o conversie de 95-98%. La ieşirea din oxidator temperatura 

gazelor de reacţie ajunge la 280-310 C.  În continuare, gazele nitroase sunt răcite până la o temperatură de 90-

110 C în două preîncălzitoare pentru gaze reziduale (care se încălzesc până la 270-280 C).  

c. Absorbţia oxizilor de azot  

Gazele nitroase sunt introduse într-o coloană de absorbţie, prevăzută cu talere tip sită pentru obţinerea acidului 

azotic diluat. Absorbţia gazelor nitroase se realizează în apă demineralizată sau condens de la azotatul de amoniu. 

Randamentul de absorbţie acidă este de 98%, acidul azotic produs având o concentraţie de 47-49%.   

Gazele reziduale din coloana de absorbţie sunt preîncălzite la 270-280 C pe seama gazelor nitroase de la oxidarea 

amoniacului, după care intră într-o turbină de extensie (în care are loc recuperarea energiei cinetice pe seama 

detentei) şi sunt dirijate spre coşul (DUZA) de evacuare care are o înălţime de 105 m şi un diametru de 1,43 m. 

Conţinutul de oxizi de azot în gazele reziduale este de aproximativ 0,22-0,32%, exprimat în volume de N2O4. 

d. Degazarea acidului azotic 

Acidul azotic obţinut pe ultimul taler al coloanei de absorbţie este trimis în coloana de degazare, din care cu 

ajutorul aerului sau a oxigenului excedentar de la separarea aerului se purjează oxizii de azot dizolvaţi în aspiraţia 

compresoarelor de gaze nitroase.   

e. Depozitarea acidului azotic 

Din coloana de degazare, acidul azotic 47-49% este depozitat în rezervoare în vederea trimiterii la instalaţia de 

azotat de amoniu sau livrare către alţi utilizatori. 
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Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia de acid 

azotic 

 

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt : 

- instalatii pentru colectare si dispersie a gazelor – duza de dispersie; 

 

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale 

 
Instalatia 

Sursa punctiforma de emisie 

Nr. 

buc. 

Inaltimea de 

emisie 

(m) 

Diametrul 

interior 

(m) 

Cos (DUZA) 1 105 1.4 

 

B. Evacuari in mediu 

 

Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante : 

 

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate 
 

Instalatia 

generatoare 

de ape 

uzate 

Faza de proces 
Frecventa 

evacuarii 

Debite 

mc/h 
Impurificatori 

Acid azotic 

 

-apă de răcire de la lagărele suflante 

-purje din faza de recuperare căldură (condens 

de la separatoarele pentru cazane) 

-ape spălare platformă, echipamente din 

instalaţie 

- ape meteorice colectate din cuva depozitului 

de acid azotic 

Purje 

discontinue 

 

 

 

NH4
+
 

NO3
-
 

 

B.2 Surse punctiforme de emisie 
 

Instalatia tehnologica 

 
Faza tehnologica Poluant emis 

Inaltimea 

de emisie 

m 

 

Acid azotic 

 

- absorbţie şi compresie NOx cos dispersie (DUZA) 

 

NOx 

N2O 

 

 

105 

 

Emisii difuze 

În instalaţia de acid azotic se pot produce emisii difuze de amoniac, dioxid de azot şi acid azotic provenite din 

operaţiile de încărcare-descărcare rezervoare de amoniac şi acid azotic sau datorită neetanşeităţilor dintre 

echipamente, utilaje şi trasee tehnologice. 

 

B.3 Surse difuze de emisie 
 

 

Instalatia 

 

Locul de munca Poluant 

 

Acid azotic 

 

- incarcare – descarcare rezervoare 

- neetanseitati echipamente / trasee 

 

NOx 

NH3  

HNO3 
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B.4 Surse de zgomot si vibratii 

 
Instalatia Surse de zgomot 

continue discontinue 

Acid azotic -compresoare 

-pompe 

-ventilatoare 

- supape de siguranta aferente utilajelor ce 

lucreaza sub presiune 

- expansii, purje, aerisiri trasee abur  

- statii de reducere presiune abur 

 

 

B.5 Deseuri 

 

 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei acidului  azotic, sitele uzate de catalizator platină-rhodiu, se 

recuperează integral şi se returnează producătorului. Societatea care le produce este  firma UMICORE 

GERMANIA , iar reciclarea se realizeaza pe bază de comandă prin firma INTERAGRO S.A..  

 Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici speciali, iar în 

momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De 

aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.  

 

4.2.5  INSTALATIA DE FABRICARE AZOTAT DE AMONIU (AN) / NITROCALCAR (CAN) 

 

Azotatul de amoniu se obtine prin procesul de neutralizare a acidului azotic diluat cu amoniac gazos, evaporarea 

soluţiilor de azotat de amoniu, granularea topiturii, răcirea şi condiţionarea produsului. Pentru obţinerea 

sortimentului de îngrãşãmânt nitrocalcar, se adaugã în topitura de azotat, înainte de faza de granulare, dolomită 

special preparatã. 

Instalaţia a fost proiectată iniţial pe o tehnologie GIAP, cu o capacitate maximă de 700 t/zi AN şi 1000 t/zi CAN. 

Instalaţia a fost pusă în funcţiune în anul 1963.  

Tehnologia şi instalaţia de obţinere a azotatului de amoniu a fost modernizată în perioada 1997-1998 sub licenţă şi 

engineering de bază al firmei KRUPP-UHDE. Modernizarea a vizat fazele de granulare, uscare, sortare / 

concasare, urmărind :  

-îmbunătăţirea calităţii produsului;  

-creşterea fiabilitãţii instalaţiei. 

Modernizarea a constat în înlocuirea vechii tehnologii “prill” de obţinere a granulelor de azotat de amoniu cu o 

tehnologie “pugmill” şi s-a realizat prin: 

-înlocuirea sistemului de granulare, în turnuri de granulare, cu un sistem bazat pe formarea granulelor prin 

aglomerarea şi stratificare în pat fluidizat generat mecanic prin intermediul unui granulator cu melc; 

-înlocuirea modalităţii de condiţionare GIAP cu o condiţionare a produsului finit , cu agent lichid de antiaglomerare, 

respectiv amestec de ulei – amine, care permite formarea unui înveliş nehigroscopic în jurul granulelor. 

Ca rezultat al modernizãrii instalaţiei, o parte din utilaje au fost înlocuite, respectiv utilajele de la faza de 

granulare rãcitorul în pat fluidizat şi tamburul de pudrare, iar altele au fost adaptate la noile condiţii de 

funcţionare.  

Produsele obţinute în cadrul instalaţiei sunt: 

 azotat de amoniu 33,5 % N; 

 nitrocalcar cu max. 28 % N. 

 

Materii prime 

• amoniac 99,5%, presiune 2,5-3 ata din depozitul de stocare pentru fabricaţie; 

• acid azotic 47-49% din depozitul de stocare aferent instalaţiei de acid azotic. 

Materiale 
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• dolomită  

• aditivi:  

 sulfat de aluminiu (saci ce se descarcă în buncărul de sulfat de aluminiu) 

 sulfat de fier (ambalat în saci de 50-70 Kg depozitati în depozitul de aditivi) 

 soluţie de ulei-amină (depozitare în vas de stocare). 

Utilităţi 

• apă de răcire din Ciclul de răcire I – III; 

• apă demineralizată de la Instalaţia de Demineralizare I; 

• abur de 9 ata de la Centrala termică; 

• aer instrumental din circuitul de aer; 

• energie electrică furnizată de Staţia 110/6KV.  

 

Producţiile realizate in 2011 si 2012 

Capacitate proiectata 
Realizat 

2011 

Realizat 

2012 

Consumuri specifice 

2011 - 2012 

Azotat de amoniu/ nitrocalcar 

240 000 t/an 

 

   

Azotat de amoniu 231 000 t/an 26 204 t 58 385 t 

Apa demi = 0.21  t / t AN 

Apa industriala 20 t/ t AN 

Energie = 88 kwh / t AN 

Nitrocalcar 330 000 t/an 286 t 0 

Apa demi = 0.2 t / t CAN 

Apa industriala 20 t/ t CAN 

Energie = 80 kwh / t CAN 

 

Fazele tehnologiei de fabricaţie pentru Azotat de amoniu (AN) şi Nitrocalcar (CAN)  sunt prezentate în fig. 6.  
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Figura 6. Schema de flux tehnologic pentru obţinerea Azotatului de amoniu / Nitrocalcar  
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Canal. conv. curată 
    canal 100B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralizare 

ape de la 

scăpări pompe 

chimică 

ACID AZOTIC  AMONIAC 

Concentrare soluţie 

treapta I 

Dolomită  

 

DESPRĂFUIRE 

 

EMISII 

GAZOA
SE 

 

AZOTAT DE AMONIU / NITROCALCAR 

Sortare grosieră 

Concentrare soluţie 

treapta III 

 

Granulare  

Uscare  

Condens impur 
spre inst. acid 

azotic 

1.  

 

 

Condens pur spre 
inst. acid azotic 

Abur 9 ata 

CONCASARE 

 

MĂCINARE 

 Sortare fină 

Condiţionare  

Ambalare 

Răcire  

Ulei - amine 

CONDIŢIONARE         

AER 

 

Aer atmosferic 

Aditivi pentru 
AN 

DOZARE 

 

Stripare 

      abur 

condens 

NH3 

lichid 
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 Deoarece instalaţia de stripare a amoniacului funcţionează extrem de rar, numai atunci când amoniacului 

lichid recepţionat conţine urme de apă, considerăm condensul evacuat o sursă cu o probabilitate de apariţie extrem 

de redusă.  

 

Fazele procesului de fabricaţie AN/CAN 

1. Neutralizarea acidului azotic cu amoniac 

Obţinerea soluţiei de azotat de amoniu are la bază reacţia de neutralizare a acidului azotic diluat de concentarţie 

47-49% cu amoniac gazos, reacţie ce decurge cu degajare de căldură. Cantitatea de căldură degajată depinde de 

concentraţia acidului azotic, creşterea concentraţiei acidului conducând la creşterea temperaturii de reacţie în 

neutralizator cu provocarea de pierderi mari de azot prin descompunerea acidului azotic în protoxid de azot şi apă. 

Neutralizarea acidului azotic cu amoniac se realizează în două neutralizatoare (ITN) la o presiune de 1,2-1,3 ata, 

temperatură de 119-121 ºC şi mediu slab acid.  

Din reacţia dintre acidul azotic şi amoniac rezultă o soluţie de azotat de amoniu de 67-68% iar cantitatea de 

căldură degajată este utilizată pentru evaporarea apei din soluţia obţinută. Astfel, aburul secundar, cu o presiune 

de 1,2-1,3 ata format prin evaporarea apei în ITN-uri este utilizat ca agent termic la evaporare treapta I-a. 

Soluţia de azotat de amoniu, la ieşirea din neutralizatoare, cu o temperatură de 110 -120ºC şi o concentraţie de 67-

68% este depozitată în vase de stocare de unde este trimisă la aparatele de evaporare.  

2. Concentrarea soluţiei de azotat de amoniu   se desfăşoară în două trepte, în echipamentele fostelor 

trepte I şi III de evaporare. 

a. Treapta I-a de evaporare  

Soluţia de azotat de amoniu cu concentraţia de intrare 67-68% este preluată de pompe centrifuge din rezervoarele 

de stocare şi trimisă în evaporatoare tip Kestner cu funcţionare la temperatura de 85-92 ºC şi vacuum de 520-550 

mm Hg. Agentul termic folosit este aburul secundar rezultat de la neutralizatoare cu temperatura de 120-122 ºC şi 

presiunea de 1,2-1,3 ata. Soluţia intră în evaporatoare pe la partea inferioară şi urcă în film ascendent pe baza, pe 

baza vidului realizat având loc fierberea soluţiei. La partea superioară, evaporatorul este prevăzut cu un separator 

lichid – gaz, faza lichidă, respectiv soluţia de azotat de amoniu 75-80%, fiind trecută la un neutralizator final 

pentru corecţia pH-ului, ce realizează şi închiderea hidraulică a instalaţiei. Soluţia este depozitată apoi într-un vas 

de stocare. 

Faza gazoasă rezultată din evaporatoare este trecută prin condensatoare de suprafaţă, rezultând un condens acid 

ce se stochează într-un vas pentru transmitere în faza de absorbţie oxizi de azot din instalaţia de acid 

azotic. Cantitatea de condens format este corelată cu necesarul de absorbţie din instalaţia de Acid azotic, în 

situaţia optimă de funcţionare a celor patru linii de fabricaţie. Când se lucrează doar pe trei dintre ele, excesul de 

condens este evacuat în canalizare ape chimic impure. Gazele necondensate sunt aspirate de pompele de 

vacuum şi evacuate în atmosferă. 

b. Treapta III-a de evaporare 

Pentru obţinerea topiturii de azotat de amoniu cu concentraţia de 94,5-96,0%, impusă de procesul de granulare, 

soluţia de 75-80% este trecută în evaporatoare cu fascicul de ţevi ce utilizează ca agent termic abur de 10-12 ata.  

Emulsia vapori - lichid rezultată din evaporatoare este trecută în separatoare din care topitura de azotat de amoniu 

este evacuată pe la partea inferioară. Gazele sunt supuse în continuare unor procese de separare, condensul fiind 

stocat în vasul de stocare utilizat şi pentru etapa I-a de concentrare realizând închiderea hidraulică a sistemului. 

Faza gazoasă este aspirată de pompele de vacuum şi eşapată în atmosferă.   

Topitura de azotat de amoniu cu temperatura de 150-155 ºC şi concentraţia de 94,5-96,0% este preluată din vasul 

de stocare şi transmisă în faza de granulare printr-un traseu cu manta de încălzire cu abur de 5,5 ata. 

Notă : Conducerea procesului tehnologic şi reglarea parametrilor de la faza III evaporare este asistată de 

calculator, începând cu ianuarie 1999. 

 

       3. Granularea  azotatului de amoniu /  nitrocalcarului 

Noul sistem de granulare foloseşte un granulator elicoidal cu recirculare a produsului granulat. În faza de 

granulare au loc simultan mai multe procese: 

– realizarea unui strat granulat, ca urmare a aglomerării şi presării; 

– cristalizarea topiturii de azotat; 
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– evaporarea parţială a apei din topitură. 

Funcţie de aditivii care sunt introduşi în faza de granulare se obţine azotat de amoniu de 33,5 % azot sau 

nitrocalcar cu 26-28% azot. 

Pentru obţinerea nitrocalcarului, în granulator, topitura de azotat de amoniu se aditivează prin intermediul unui 

sistem de dozaj, bandă transportoare şi şnec, cu : 

-dolomită din buncărul de stocare, - granule fine de CAN cu dimensiuni < 0,2 mm provenite de la sitare 

- CAN provenit de la concasarea granulelor grosiere 

- praf de CAN provenit din cicloanele de desprăfuire.  

Pentru obţinerea azotatului de amoniu, în procesul de granulare se introduc şi aditivi ca Al2(SO4)3 14H2O şi 

Fe2(SO4)3 7H2O pentru creşterea durităţii granulelor şi formarea cristalelor. 

Instalaţia de granulare poate produce o cantitate maximă de CAN de 1000 t/zi şi o cantitate maximă de AN de 

700 t/zi. 

Notă : Parametri tehnologici şi reglarea procesului de granulare este asistată de calculator, având şi posibilitatea 

de urmărire şi reglare locală. 

4. Uscarea granulelor 

La ieşirea din granulator granulele au o umiditate de cca. 1.4 -1.9% apă. Granulele brute rezultate în granulator 

sunt trecute într-un uscător rotativ în care sunt uscate de aerul cald ce circulă în contracurent. În partea frontală a 

uscătorului are loc omogenizarea granulelor fine cu cele grosiere şi reducerea umidităţii. În continuare în zona cu 

raclete are loc uscarea şi răcirea granulelor de la 114 C la 90-95 C. la ieşirea din tamburul de uscare granulele 

sunt preluate de o bandă rulantă. Aerul pentru uscarea granulelor provine de la răcitorul de granule în pat  

fluidizat.   

Aerul încărcat cu praf din tamburul de uscare este (cca. 95.000-99.000 Nmc/h la fabricarea azotatului de amoniu 

şi 90.000 Nmc/h la fabricarea nitrocalcarului) evacuat în atmosferă după ce praful este reţinut în bateriile de 

cicloane – 2 baterii a 5 cicloane. Evacuarea se face prin coşul de evacuare.  

5.  Sortarea, sfărâmarea  granulelor grosiere, recirculare, sortare produs finit 

După uscare, produsul fierbinte este trecut printr-un sistem de sortare – sfărâmare, din care se separă fracţia 

optimă de produs finit de fracţiile grosiere, ce se supun  unui proces de sfărâmare şi de fracţia fină, ambele fiind 

reintroduse în granulator.  

Produsul de granulaţie 2 – 4 mm este transportat cu o bandă într-un răcitor de granule. Fracţia grosieră este trecută 

la concasare iar fracţia subdimensionată este introdusă direct în granulator în masa de topitură. 

6. Răcirea  produsului  granulat 

Răcirea produsului finit are loc într-un răcitor în trei trepte, pe pat fluidizat.  

Agentul de răcire este aerul condiţionat. În treapta I-a produsul se răceşte de la cca. 90 C la cca. 66 C folosind 

aerul rezidual din treapta a II-a.  

În treapta a II-a produsul este răcit la cca. 50 C cu aer din treapta a III-a.  

În treapta a III-a produsul este răcit  până la cca. 40 C cu aer de la instalaţia de condiţionare a aerului atmosferic. 

În instalaţia de condiţionare aerul este filtrat, după care este uscat şi răcit  într-un schimbător de căldură cu 

amoniac lichid (în circuitul închis), este trecut printr-un separator de condens şi apoi este încălzit în baterii de 

încălzire cu abur. Umiditatea aerului se reduce astfel de la 100% la 60% şi temperatura sa ajunge la 15 C. Aerul 

intră în treapta a III-a a răcitorului. 

Aerul din treapta I-a preia cea mai mare parte din praful care aderă pe granulele de produs şi este necesară 

curăţarea plăcilor perforate ale fluidizorului, care se colmatează în timpul funcţionării. Curăţarea se face prin 

măturare şi suflare cu abur, după care plăcile sunt uscate cu aer cald. 

7. Condiţionarea produsului finit cu ulei-amină 

Produsul din fluidizor se descarcă pe benzile transportoare şi este trimis în tamburul de condiţionare cu ulei – 

amină, respectiv acoperirea granulelor cu o peliculă protectoare în scopul evitării aglomerărilor. 

Amina dizolvată într-un ulei special este utilizată ca agent de antiaglomerare şi antistatizare a granulelor de azotat 

de amoniu sau nitrocalcar. Ulei-amina prezintă o vâscozitate mare cu scăderea temperaturii, motiv pentru care 

este necesară încălzirea acesteia la cca. 70 C printr-o serpentină cu abur poziţionată în rezervorul de stocare. Din 
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rezervorul de stocare, ulei amina este preluată de un sistem de pompe dozatoare şi introdusă într-un tambur 

rotativ, unde este pulverizată sub formă de ceaţă pe produs.  

8. Ambalarea şi depozitarea azotatului de amoniu / nitrocalcarului  

Azotatul de amoniu şi nitrocalcarul sunt transmise către atelierul de ambalare pe benzi rulante în flux continuu, 

direct din instalaţie.  

Funcţie de comenzile clienţilor, produsele se ambalează în saci de 50, 500 sau 1000 kg sau sunt expediate în vrac. 

Instalaţiile de ambalare în saci şi expediţie în vrac a produselor sunt reprezentate de : 

 3 linii de ambalare-încărcare saci de 50 kg, pentru care sunt necesare următoarele operaţii: 

- cântărire produs preluat din buncărul de alimentare; 

- ambalare în saci de polietilenă şi polipropilenă de 50 kg; 

- transport pe bandă şi trecerea succesivă prin maşina de lipit şi maşina de cusut; 

- transport pe bandă în depozit, sau direct în mijloacele de transport CF sau auto. 

 1 linie de ambalare-încărcare big-bags: de 500 sau 1000 kg, care necesită următoarele operaţii: 

- cântărire produs; 

- ambalare în saci;  

- transportul sacilor cu motostivuitorul la rampa de încărcare CF, preluarea lor cu monoraiul pentru 

încărcarea în vagoane.   

 1 linie încărcare vrac, care necesită următoarele operaţii: 

- cântărirea automată a produsului preluat din buncăr; 

- transportul pe bandă spre vagonul CF.   

Până la livrare produsele sunt depozitate în două depozite, depozitul de azotat de amoniu ambalat în saci 

şi depozitul de produse vrac.  
Instalaţiile din cadrul fabricaţiei azotatului de amoniu / nitrocalcarului aferente fazelor de granulare, uscare, 

răcire, sortare, sfărâmare, recirculare produse granulate sunt dotate cu sisteme de desprăfuire a aerului uzat.   

 

 

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant – Instalatia de azotat 

de amoniu / nitrocalcar 

 

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt : 

- instalatii si echipamente pentru colectare si dispersie a gazelor; 

- preepurare locala a apelor cu continut de amoniu in Instalatia de stripare condens; 

- dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului. 

 

A.1 Instalatii pentru colectare, reducere si dispersie gaze reziduale 

 
Instalatia 

Sursa punctiforma de emisie 

Nr. 

buc. 

Inaltimea de 

emisie 

(m) 

Diametrul 

interior 

(m) 

-cos V001 aferent: 

      - bateriei de cicloane pentru desprafuire 

gaze provenite de la : 

            - tamburul de uscare 

            -  zona alimentare banda transportoare 

            -exces aer racitor pat fluidizat 

      -bateriei de cicloane pentru desprafuire 

gaze provenite de la : 

            - elevatorul de produs cald  

            -sitele grosiere  

            - preconcasoare 

            - banda de produs finit  

            -banda transportoare pentru dolomită, 

1 54 1.6 (la varf) 
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aditivi 

            -cântar bandă pentru aditivi 

 

 

A2 Dotarile pentru reducerea impurificarii apelor uzate  

Instalatia de stripare ioni de amoniu, aferenta Instalatiei AN/CAN, este un obiectiv realizat de societate in vederea 

incadrarii indicatorului de calitate amoniu in din apele uzate evacuate in limitele impuse prin normativele in 

vigoare. 

Capacitatea de prelucrare a instalatiei este de cca. 6 mc/h condens impur provenit de la instalatia AN/CAN cu o 

incarcare de cca. 170 mg/l amoniac si 2400 – 3200 mg/l azotat de amoniu. Condesul stripat ajunge la un continut 

de max. 3 – 4 mg /l amoniac.     

  

B. Evacuari in mediu 

Din cadrul instalaţiei de acid azotic rezultă următoarele emisii poluante : 

 

B.1 Ape cu impurificare redusa - conventional curate 
 

Instalatia 

generatoare de 

ape uzate 

Faza de proces 
Frecventa 

evacuarii 
Impurificatori 

Azotat de amoniu 

/ nitrocalcar 

 

-condens acid de la fazele de neutralizare şi concentrare 

soluţie azotat de amoniu (cca. 30% din condensul rezultat) –

evacuare in basa de neutralizare  

-ape de la scăpările pompelor de topitură  

-ape provenite de la spălarea platformelor, echipamentelor, 

scurgeri din echipamente şi conducte   

Purje continue 

 

NH4
+
 

NO3
-
 

 

B.2 Surse punctiforme de emisie 

Instalatia tehnologica 

Faza tehnologica 
Poluant emis 

Inaltimea de 

emisie 

m 

Azotat de amoniu / nitrocalcar 

-neutralizare, concentrare soluţie, granulare – condiţionare, uscare 

şi răcire granule.- cos colectiv de dispersie 

 

 

NH3 

pulberi 

 

54  

 

B.3 Surse difuze de emisie 
 

Instalatia 

Locul de munca Poluant 

Azotat de amoniu / nitrocalcar 

 incarcare – descarcare materiale 

pulverulente 

 

 

Pulberi  

NH3  

 

 
B.4 Surse de zgomot si vibratii 

 
Instalatia Surse de zgomot 

continue discontinue 
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Azotat de amoniu 

/ nitrocalcar 

 

 Pompe 

 Ventilatoare 

 Mori  

 Site vibratoare 

 Benzi transportoare 

 

- supape de siguranta aferente utilajelor ce 

lucreaza sub presiune 

- expansii, purje, aerisiri bare de abur  

- statii de reducere presiune abur 

 

 

B.5 Deseuri 

 

 Deşeul tehnologic caracteristic fabricaţiei acidului  azotic, sitele uzate de catalizator platină-rhodiu, se 

recuperează integral şi se returnează producătorului. Societatea care le produce este AMCO Otopeni şi le 

reciclează pe bază de comandă. Se face menţiunea că, până în momentul de faţă, S.C. GA PRO CO CHEMICAL 

SA nu s-a confruntat cu necesitatea schimbării sitelor catalitice.  

 Uleiul de lubrificare – de la pompe – este colectat în cadrul secţiilor, în recipienţi metalici speciali, iar în 

momentul colectării unei cantităţi corespunzătoare, este transferat la Depozitul de uleiuri uzate al societăţii. De 

aici se transportă la unităţile specializate în recondiţionarea de uleiuri.  

 Pulberile colectate in sistemul de desprafuire general impreuna cu produsul de granulatie 

necorespunzatoare sunt recirculate in fabricatie (granualtor). 

 

 

 

4.2.6 INSTALATII SI ACTIVITATI CONEXE 

 

4.2.5.1 INSTALATIA DE DEMINERALIZARE II 

 

Instalatia Demineralizare II a intrat in functiune in anul 1975 si deserveste fabricile de amoniac si uree granulata. 

In instalatia Demineralizare II se realizeaza atat demineralizarea apei brute cat si tratarea condensului de turbina. 

Capacitatea de productie proiectata este : 

- 125 m3/h pentru o linie de demineralizare (4 linii) 

- 30 m3/h pentru o linie de condens (3 linii). 

Materii prime: 

-apa bruta; 

-hidroxin de sodiu; 

-acid clorhidric. 

Utilitati : 

-energie electrica; 

-abur; 

-aer comprimat. 

Producţii realizate şi timpi de funcţionare  

 

Nr. 

Crt. 

INSTALAŢIA Capacitate de producţie  

Timp de funcţionare 

(h/an) 

Producţie realizatã  

(mc/an) 

 

2011 2012
 

2011 2012
 

1 Apa demineralizata II 

- 125 m3/h pentru o linie 

de demineralizare (4 

linii) 

- 30 m3/h pentru o linie 

de condens (3 linii). 

 

6023 6361 1.289.950 1.372.370  
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Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate sunt : 

 

A. Fazele procesului tehnologic de obtinere a apei demineralizate 

 

1. Coagulare – decantare. Sistemul de coagulare-decantare este destinat limpezirii apei proaspete  prin adaugare 

de coagulanti, Al2(SO4)3. Apa limpezita din decantor se acumuleaza in bazinul de apa bruta. 

2. Pomparea sub presiune a apei brute -realizarea transportului prin filtre pana la faza de decarbonatare. 

3. Filtrarea mecanica - prin trecerea apei brute prin stratul de nisip cuartos, din filtrele mecanice se obtine apa 

complet limpezita. 

4. Indepartarea cationilor  - In filtrele cationice tr. I si tr. II, cu masa ionica puternic acida, se retin cationii 

sarurilor disociate : 

- in tr. I: cationi trivalenti (Fe
3+

 ; Al
3+

) si bivalenti (Ca
2+

 si Mg
2+

) ; 

- in tr. II: cationi monovalenti : N
+
 ; K

+
. 

5. Decarbonatarea apei - indepartarea dioxidului de carbon din apa decantionata se realizeaza prin aerare intr-un 

turn de degazare. Datorita suprafetei mari de contact apa-aer, dioxidul de carbon se desoarbe. 

6. Indepartarea anionilor - are loc in filtrele anionice cu masa ionica slab bazica si masa ionica puternic bazica. 

Pe rasina slab bazica se retin anionii proveniti din descompunerea acizilor tari (SO4
2-

, Cl
-
), iar pe rasina puternic 

bazica se retin anionii acizilor slabi (HsiO3
-
, HC O3

-
). 

7. Purificarea finala - apa demineralizata trece printr-un filtru mixt care contine un amestec de cationit puternic 

acid si anionit puternic bazic. 

8. Stocarea apei demineralizate 

9. Livrarea apei demineralizate la consumatori 
 

B. Fazele procesului tehnologic de tratare a condensului 

 

1. Decantionarea condensului de turbina - dupa racire, condensul trece prin filtrele cationice pentru retinerea 

cationilor.  

2. Purificarea finala a condensului de turbina - se realizeaza in filtrele mixte. In cazul depasirii conductivitatii 

maxim admise, condensul este dirijat in bazinul de apa bruta. 

 

C. Circuite tehnologice auxiliare 

 

1. Comprimarea aerului de proces - aerul este aspirat din atmosfera, comprimat si distribuit spre : 

- Reteaua de barbotare din bazinul de ape uzate  

- Circuitele de regenerare - afanare. 

2. Dozarea acidului clorhidric pentru regenerari - se prepara solutia de HCl 5-7% necesara regenerarii masei 

anionice. 

3. Dozarea NaOH pentru regenerari - sistemul este destinat prepararii solutiei NaOH 2-5% in vederea 

regenerarii masei anionice. 

4. Neutralizarea apelor reziduale - apele folosite pentru spalarea si regenerarea acida sau bazica a filtrelor sunt 

drenate in reteaua de canalizare si trimise in bazinul de ape reziduale unde se amesteca, prin barbotare de aer, si se 

neutralizeaza reciproc. Pentru obtinerea unui pH neutru se adauga HCl sau NaOH. Apele reziduale neutralizate se 

expediaza in reteaua de ape conventional curate. 

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 

 

A. Instalatiile si dotarile pentru reducerea poluantilor evacuati in mediu sunt : 

 

A.1 Bazin de neutralizare a efluentilor instalatiei de demineralizare II 
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Sursele de ape chimic impure din instalatia Demineralizare II sunt : 

-ape de la spalari filtre mecanice ; 

-ape chimic impure rezultate in urma regenerarilor si spalarilor filtrelor anionice, cationice si mixte ; 

-ape reziduale din spalari platforme, pompe ape nocive, pompe reactivi si depozit reactivi. 

 

Apele chimic impure deversate in bazinul de neutralizare cu V=400 mc pot fi cu carcater acid sau bazic in functie 

de tipul filtrelor ce sunt regenerate si/sau spalate. Pentru o amestecare si neutralizare buna a apelor chimic impure 

evacuate in bazin, acesta este prevazut cu un sistem de barbotare aer. Corectia pH-ului apelor chimic impure se 

face cu acid clorhidric sau hidroxid de sodiu. Amestecarea si dozarea corecta a reactivilor in bazin duce la 

obtinerea unor ape ce pot fi deversate in canalizarea de ape conventional curate (pH = 6,5 – 8,5 si Cl
-
 = 300 mg/l). 

 

B. Evacuari in mediu 

 

B.1 Surse de ape uzate 

 
Instalatia 

generatoare de ape 

uzate 

Faza de proces Frecventa 

evacuarii 

Debit 

m
3
/h 

 

Impurificatori 

Ddemineralizare II 

 

Afanare filtre mecanice, 

spalari, purjari 

intermitent 50 Cl
-
  

SO4
2-

 

Suspensii 

 Regenerari filtre intermitent 

(2,5 h la 3 zile) 

50 Cl
-
 

Suspensii 

 

 

B.2 Sursa de zgomot si vibratii 
 

Sectia 

Instalatia 

Surse de zgomot 

continue Discontinue 

Demineralizare II  Pompe 

 Ejectoare 

 Suflante 

 Ventilatoare degazare apa 

 

 

 

 

B.3 Deseuri  

Deseul caracteristic pentru instalatia de demineralizare II este masa ionica epuizata. Masa ionica a fost introdusă 

nouă în sistem în 2008 şi s-a asigurat numai pentru completări. Masa ionică  epuizată  provenită din instalaţia 

demineralizare I este depozitată în saci de polietilena în magazie special amenajată. In prezent se fac demersuri 

pentru gasirea une firme specializată pentru eliminarea ei în condiţii mai avantajoase. 

 

4.2.5.2 GOPODARIA DE APA NR. 2 (INSTALATIA HAMMON) 

 

Intrata in functiune in anul 1974, Instalatia Hammon asigura apa de racire pentru instalatiile de amoniac, uree 

granulata si carbonat de calciu. A fost proiectata sa asigure : 

- 14070 m
3
/h apa de racire pentru instalatia de amoniac 

- 6600 m
3
/h apa de racire pentru instalatiile de uree granulata si carbonat de calciu. 

 

Gradul de recirculare al apei in Turnurile HAMMON este de 90-91%. 
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Apa de racire parcurge un circuit inchis. Din bazinul turnurilor Hammon, apa de racire este trimisa ptin 

intermediul a 3 conducte la instalatia de amoniac si prin doua conducte la instalatia de uree granulata. Din 

conducta nr. 2 pentru uree se alimenteaza cu apa de racire carbonatul de calciu.  

Dupa ce preia caldura din diferite puncte al instalatiilor mentionate, apa este dirijata la partea superioara a celor 6 

celule de racire cu tiraj fortat. Tirajul este asigurat de ventilatoare de la partea superioara a turnurilor. 

Completarea nivelului in bazinul turnurilor Hammon se face cu apa proaspata din canalul UHE sau din centura de 

apa industriala a societatii, dupa o filtrare mecanica. 

Pentru a evita acumularea impuritatilor mecanice, o parte din zestrea de apa (cca. 1700 m
3
/h) se filtreaza prin 6 

filtre dupa care este reintrodusa in circuitul de racire. 

Evacuari in mediu  

Surse de ape conventional curate 

 
Instalatia 

generatoare de ape 

uzate 

Faza de proces Frecventa 

evacuarii 

Debit 

m
3
/h 

 

Impurificatori 

Gospodaria de apa 

nr. 2 

Efluent purje intermitent 260 Cl
-
 

SO4
2-

 

Suspensii 

 

4.2.5.3 Ciclul de răcire I – III 

Ciclul de răcire I – III asigură apa recirculată pentru instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu şi cuprinde : 

 Turnurile de răcire; 

 Bazinele de apă rece; 

 Pompele de apă rece; 

 Sistemul de conducte – TUR; 

 Sistemul de conducte – RETUR; 

 Pompele de apă caldă; 

 Bazinul de apă caldă. 

Capacitatea actuală a instalaţiei de răcire-recirculare apă, “Ciclul I-III” este de 4600 mc/h . Instalaţia  a fost pusă 

în funcţiune în anul 1960. In perioada 1997-1998 au fost realizate lucrari de modernizare si reabilitare pentru 2 

turnuri de racire. Se preconizeaza cresterea capacitatii actuale prin reabilitarea turnului de racire nr. 2.In prezent 

instalatia functioneaza cu turnul de racire nr. 1. 

Regimul de lucru: activitatea în cadrul instalaţiilor de utilităţi se desfăşoară în flux continuu 3 schimburi /zi, a 8 

ore/schimb.  

Materiile prime utilizate sunt apa industrială furnizată de SC Fibrexnylon SA şi energia electrică din Staţia 110/6 

KV. 

Gradul de recirculare a apei in Ciclul de racire I – III este de 84%. 

 

Producţii realizate şi timpi de funcţionare  

INSTALAŢIA Capacitate de producţie  

Timp de funcţionare 

(h/an) 

2011 2012
 

Ciclul de răcire I - III 4600 mc/h 1799 3593 

 

Descrierea procesului tehnologic  
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 În instalaţiile de acid azotic şi azotat de amoniu apa se încălzeşte cu cca. 10 – 12 C şi se reîntoarce la 

turnul de răcire, prin două conducte: 

-conducta prin care apa este pompată la presiunea de 1,5 at. cu un debit 4400 mc/h,  pentru alimentarea directă a 

turnului de răcire 

-conductă prin care apa circulă prin cădere liberă şi care alimentează bazinul de apă caldă, cu un debit de cca. 200 

mc/h.  

 Apa este preluată de pompe din bazinul de apă caldă şi este introdusă în traseul de alimentare a turnului 

de răcire. Apa intră în turn prin cuva de distribuţie de la partea superioară, parcurge reţeaua interioară de 

distribuitoare prevăzute cu duze de stropire, astfel că apa caldă este distribuită şi pulverizată uniform pe toată 

secţiunea transversală a turnului de răcire.   

 În continuare, apa trece printr-o plasă de material sintetic, care asigură o mare suprafaţă de contact între 

apa ce trebuie răcită şi curenţii de aer care circulă ascendent. Apa răcită se adună în cuva turnului de răcire şi este 

colectată într-un bazin.  

În timpul iernii apa by–pass -ează o parte din traseul din turn şi intră direct printr-o reţea de  distribuţie cu 

duze în partea de jos a cuvei turnului. Astfel se evită deteriorarea umpluturii sintetice prin formarea de blocuri de 

gheaţă , ce ar putea să o deterioreze. 

 Din bazinul de apă rece apa este pompată în instalaţii.  

 Consumul teoretic de apă recirculată în ciclul de răcire este de 4600 mc/h, pierderile din sistem fiind 

compensate prin adaos de apă industrială, proaspătă. 

 

Parametrii de funcţionare a gospodăriei de apă sunt: 

 -  debit apă recirculată:  24.000 mc/h 

 -  apă de adaos:        400 mc/h 

 -  debitul purjei:             280 mc/h 

 -  factor de concentrare:                      2.5 – 3 

 

Evacuări în mediu 

Emisii în APĂ  

Din fluxul tehnologic al Ciclului de răcire I-III se evacuează de la turnul de răcire,  ape sub formă de purje în 

reţeaua de canalizare convenţional curată. 

 

4.2.5.4  CENTRALA TERMICĂ 

 

Centrala termică este constituită din două cazane de abur : 

-cazanul de abur TGV 10000/12 

-cazanul de abur MANGAZZINI 

 

4.2.5.4.1 CAZANUL DE ABUR TGV 10000/12 

 

Cazanul de abur TGV 1000012 este fabricat de TERMOTEHNICA-BIASI-ITALIA în anul 2004, având 

urmatoarele caracteristici : 

-debit nominal de 10 t/h, 

-presiune nominală de 12,0 bar,  

-temperatura de 109,7
0
C, 

-putere neta : 6980 kw,  

-arzător funcţionând pe gaze naturale – consum gaz natural 786 Nmc/h.  

 

Cazanul este echipat cu două electropompe pentru alimentare cu apă de cazan, armături, dispozitive de siguranţă, 

tablou de forţă şi automatizare. 
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Instalaţia de ardere gaze naturale, fabricaţie JOANES, tip GAZMPN750/M este compusă din: arzător cu aer 

insuflat, complet automatizat cu un consum de gaze naturale de 280 – 830 Nm
3
/h, presiunea de alimentare gaze 

300mbar, putere electrică instalată 22kw. 

Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PTC1-2015. 

Apa de alimentare a cazanului din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in instalatia 

demineralizare existenta si condensul pur, cu indicii de calitate ai aburului livrat de cazan, returnat de la 

distribuitorul de 12 bar.  

Apa demineralizată, provenita de la Instalaţia de Demineralizare II, dupa o preîncălzire cu ajutorul aburului, până la 80-85 

°C intră în coloana de degazare unde cu ajutorul aburului are loc degazarea-eliminarea oxigenului, dioxidului de 

carbon, etc. După degazare, apa întruneşte condiţiile de a fi trimisă la cazan ca apă de alimentare.  

Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un rezervor de 3m
3
, care contine un 

amestec de condens de 90
0
C si apa de adaos tratata in statia de demineralizare existenta, astfel incat, 

caracteristicile minime ale acesteia sa se incadreze in cerintele prescriptiilor tehnice ISCIR PTC- 2003, pentru 

cazanul din categoria I  

Necesarul de apa ce corespunde calitatii apei de alimentare a cazanului este de 10m
3
/h. Apa de alimentare a 

cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea respectarii regimului chimic al apei de 

alimentare cat si al apei din cazan. 

Produsele folosite sunt: 

- OX AWAY PLUS – pentru eliminrea oxigenului dizolvat in apa 

- BP 800 – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii ” P”. 

 

Cazanul TGV 10000/12 produce abur tehnologic de 13 ata şi 6 ata şi apă de termoficare.  

 

Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cos de gaze arse cu  x s =760 x 6 mm, H = 15 m, si 

tubulatura de gaze arse fixata si ancorata pe cazan si elementele de constructie ale cladirii centralei. Tubulatura 

este izolata termic. 

 

4.2.5.4.2. CAZAN  MINGAZZINI 

 

Cazan de abur tip TIP PB - 150PA 16 t/h X 12 bar. Acest cazan este fabricat de MINGAZZINI, PARMA, 

ITALIA, in anul 2011, avand urmaoarele caracteristici : 

-debit nominal de 16 t/h, 

-presiune nominala de 12.0 bar,  

-temperatura de 190.7 C,  

-arzator functionand pe gaze naturale GENERAL BRUCIATORI , tip AM 8GAC , cu un consum de 

1114,5 Nm
3
/h. 

 

Cazanul este condus prin tablou de automatizare integrala, cu componente de reglaj si protectie la: presiune 

maxima, lipsa flacara, nivel minim in cazan, presiune scazuta aer combustie si  presiune scazuta combustibil. 

Cazanul este de categoria A, conform prescriptiilor tehnice PTC1-2010. 

Apa de alimentare a cazanelor din centrala termica este constituita din apa de adaos tratata in Instalatia 

demineralizare II si condensul pur, returnat  de la preincalzitorul de apa demineralizata. 

Pentru asigurarea rezervei de apa de alimentare a cazanului s-a prevazut un degazor cu un volum de 19 m
3
, 

care contine un amestec de condens la 90 C si apa de adaos tratata in statia de demineralizare.. 

Apa de alimentare a cazanului se conditioneaza cu produse chimice CHEMAQUA, in vederea respectarii 

regimului chimic al apei de alimentare cat si al apei din cazan. 

Produsele folosite sunt: 

 -ELIMINOX – pentru eliminarea oxigenului dizolvat in apa (un continut ridicat de oxigen in apa de cazan 

intensifica fenomenele de coroziune); 

 -FOSFAT TRISODIC – pentru stabilizarea pH-ului si a alcalinitatii “P” in cazan si pentru curatarea 

suprafetelor de schimb termic din cazan. 



Sectiunea 4 – Principalele activităţi 

70 

 

Din acesti agenti de conditionare se prepara solutii intr-o instalatie de dozare formata din: 2 rezervoare a cate 150 

litri fiecare si duoa pompe dozatoare. Solutiile se dozeaza in vasul de alimentare (degazor) cu apa demineralizata 

si condens al cazanului. 

 

Sistemul de evacuare a gazelor arse este alcatuit din cosul de gaze arse cu  x s =760 x 6 mm, H = 15 m, si din 

tubulatura de gaze arse care este fixata si ancorata pe cazan si elementele de constructie ale cladirii centralei. 

Tubulatura este izolata termic. 

 

Regimul de functionare al centralei termice este continuu, cu supraveghere permanenta, in vederea furnizarii 

aburului aferent proceselor, cu exceptia perioadei de o luna pe an cand se face revizia si reparatia cazanului. 

Transportul aburului tehnologic la p = 12.0 bar, saturat, de la centrala termica la limita sectiei de fabricatie se 

realizeaza print-un traseu DN 150 mm si L = 35 m, izolat termic, amplasat aerian, pe cladirea centralei si pe 

stalpi. 

 
       Producţii realizate şi timpi de funcţionare în Centrala Termică 

 

Nr. 

Crt. 

INSTALAŢIA 

Capacitate 

de 

producţie 

Timp de funcţionare 

h/an 
Producţie realizatã 

Gcal/an 

2011 2012
 

2011 2012
 

1 CT (abur - 12 bar)      

1.a Cazan TGV max.10 t/h 5779 1016 31585 785 

1.b 
Cazan 

MINGAZZINI 
max.16 t/h 0 7089 0 58539 

 

Evacuări în mediu 

 Emisii în apă 

Din fluxul tehnologic al Centralei de Termoficare se evacuează intermitent ape cu impurificare redusă, sub formă 

de purje, în reţeaua de canalizare convenţional curată. 

  

Emisii în atmosferă 

Din Centrala Termică sunt evacuate în atmosferă gaze de ardere cu conţinut de NOx, SOx, CO, CO2, H2O, pulberi, 

rezultate în urma arderii gazului metan. 

 

Surse punctiforme de emisie 

Instalatia tehnologica 

Faza tehnologica 

Nr. surse 
Poluant emis 

Inaltimea de 

emisie 
Diametru 

buc m M 

Cazan TGV  10000/12 

 

Cazan PB – 150 MINGAZZINI 

 

1 

 

1 

NOx 

SOx 

CO 

pulberi 

22 

 

22 

 

0.76 

 

0.76 
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4.3. Inventarul ieşirilor ( produselor ) 

Numele instalaţiei Numele produsului Utilizarea produsului 
Capacitatea 

instalaţiei 

Productii 

realizate in 2012 

1 2 3 4 5 

Instalaţia Amoniac 

Sazgitter 

Amoniac 

 

 

 

Dioxid de carbon 

(produs secundar) 

 

Apă amoniacală 

25% 

- materie primă pentru fabricarea 

ureei, acidului azotic, UREAN 32, 

azotat de amoni/nitrocalcar, etc. 

 

-materie primă pentru fabricarea 

Ureei 

 

-materie primă pentru operaţii de 

neutralizare 

 

300.000 t/an 

 

 

539.466 t/an 

 

 

Funcţie de 

cererea 

 pieţei 

 

175700 t 

Instalaţia Uree  

Stamicarbon 
Uree granule 

- îngrăşământ chimic în agricul- 

tură sau ca uree tehnică. 
420.000 t/an 

135355 t 

 

Instalaţia Acid Azotic Acid azotic 47% 

- materie primă pentru fabricarea 

azotatului de amoniu/nitrocalcar, 

UREAN 32 

180.000 t/an 

(100%) 

 

81054.4 t (47%) 

Instalaţia Azotat de 

amonNiu / Nitrocalcar 

Azotat de amoniu 

 

 

Nitrocalcar 

-îngrăşământ chimic în agricultură  

sau  materie primă pentru 

fabricarea  

explozibilor 

- îngrăşământ chimic în agricultură  

230.000 t/an 

 

 

330.000 t/an 

 

58385 t 

 

 

0 t 

Instalaţia de 

îngrăşăminte 

lichide de tip UREAN 32 

UREAN 32 - îngrăşământ chimic în agricultură  420.000 t/an 

 

91574 t 

Demineralizare Apă demineralizată 

-utilizare in Centrala Termica,  

instalatiile de fabricare acid azotic, 

ingrasaminte lichide 

125 mc/h x 4 

linii 

demineralizare 

 

 

 

4.4.Inventarul iesirilor (deseurilor) 

Numele procesului Numele si codul deseului 
Deseul, impactul 

emisiei 

Cantitatea 

generată in 2012 

Instalatia de fabricare 

Amoniac 

Catalizatori uzati pe baza 

de Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Co, 

Mo 

Cod 06.12.02* 

Deseu valorificabil prin firme 

specializate. 

Se depozitează în saci si butoaie in 

magazie  

13 t 

 

Instalatia de fabricare 

Acid azotic 

Catalizatori uzati cu 

continut de Rh, Pt 

Cod 160801 

Deseu valorificabil prin firme 

specializate. 

Se depozitează în saci si butoaie in 

magazie  

0 t 

Instalatiile de fabrucare 

Amoniac, Uree 

granulata, Acid azotic, 

AN/CAN 

Ulei de motor, de 

transmisie şi de ungere 

Cod 13 02 08
*
 

Uleiurile uzate sunt colectate în 

butoaie de tablă  şi depozitate 

controlat, in depozitul de ulei uzat  

Se valorifică prin firme acreditate. 

5.55 t 

 

 

 Ulei mineral, hidraulic 

neclorinat 

Cod 13 01 10
*
 

0 t 

Instalatia de fabricare 

Uree granulata, 

AN/CAN 

 

Ambalaje care contin 

reziduri 

Cod 15.01.10* 

Depozit inchis. Eliminare prin 

firme de profil 

0.03 t 
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Instalatia de fabricare 

apa demineralizata 

-deseuri de masa ionica 

epuizata 

Cod 11.01.10* 

Depozitare in saci si conteinere – 

depozit masa ionica epuizata 

 

5 t 

Atelier mecanic 

 

Pilitura si span feros 

Cod 12.01.01 

Fier si otel 

Cod 17.04.05 

Deşeurile sunt depozitate pe 

platformă betonată şi valorificate 

periodic. 

3.5 t 

 

203.93 t 

Materiale plastice 

Cod 20.01.39 

 0 t 

Vata minerala 

Cod 17.06.04 

 0 t 

Aluminiu 

Cod 17.04.02 

 0 t 

Sticla 

Cod 17 02 02 

 0 t 

Transporturi  
Anvelope scoase din uz  

Cod 16.01.03 

Impact nesemnificativ, anvelopele sunt valorificate prin 

firme specializate 

 
Baterii cu plumb 

Cod 16.06.01* 

Impact nesemnificativ, bateriile şi acumulatorii sunt 

predate la cumpărarea de baterii şi acumulatori noi. 

 

 
Ulei uzat de motor 

Cod 13.02.05* 

Colectare in bidoane depozitate in 

magazie. Reciclare prin terti 

0 t 

Atelier electric 

 

Deseuri cupru, alama 

Cod 17.04.01 

 0 t 

 

4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei 

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.:  

instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor. 

 

La punctul 4.2 au fost descrise procesele tehnologice de fabricare a amoniacului, ureei, azotatului de 

amoniu/nitrocalcar, acidului azotic, îngrăşămintelor lichide, precum şi a proceselor tehnologice de obţinere a 

utilităţilor – apă demineralizată şi abur. 

 

Pentru a reduce poluarea mediului înconjurător, cea mai mare parte din instalaţiile de pe platformă sunt prevăzute 

cu instalaţii de reţinere a poluanţilor sau de dispersie a acestora. 

 
1.Schema de flux tehnologic pentru Instalaţia Amoniac, cu evidenţierea evacuărilor către factorii de mediu 

apă, aer şi sol, este prezentată în figura 1( pct. 4.2.5) 

 

 

Echipamente de dispersie a poluantilor gazosi 

 
Denumirea coşului sau a 

evacuării de poluanţi în 

atmosferă 

 

Cod sursă 

H, 

m 

Suprafata 

cos, m
2 

Nivelul maxim de 

emisie 

in anul 2012 

mg/Nmc 

Parametrii fizici ai gazelor 

evacuate 

Debit 

m
3
/s 

Temp. 

°C 

Viteză 

m/s 

Cos de evacuare aferent la 

reformerul primar si 

supraincalzitor 

Amoniac 26 9,34 

NOx: 205,4 

SOx: 0 

CO: 0 

Pulberi: 1,11 

138,3 236 14,8 

Cos de evacuare aferent la 

Cazan auxiliar A 
Amoniac 30 4,75 

NOx: 100,0 

SOx: 0 
48,9 214 10,3 
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CO: 46,0 

Pulberi: 1,28 

Cos de evacuare aferent la 

Cazan auxiliar B 
Amoniac 30 4,75 

NOx: 122,5 

SOx: 0 

CO: 912,5 

Pulberi: 1,96 

53,7 195 11,3 

 

 
2. Schema de flux tehnologic pentru Instalaţia Instalatia de uree granulata, cu evidenţierea evacuărilor către 

factorii de mediu apă, aer şi sol, este prezentată în figura 2 (pct. 4.2.2) iar pentru Instalatia de hidroliza – 

absorbtie fig. 3 (pct. 4.2.2) 

 

Echipamente de dispersie a poluantilor gazosi 

Denumirea coşului sau a 

evacuării de poluanţi în 

atmosferă 

 

Cod sursă 

H, 

m 

Suprafata , 

m
2 

Nivelul maxim de 

emisie 

in anul 2012 

mg/Nmc 

Parametrii fizici ai gazelor 

evacuate 

Debit 

m
3
/s 

Temp. 

°C 

Viteză 

m/s 

6 cosuri de evacuare la 

turnul de granulare 

Uree 

granulata 
6x50 6x2,27 

NH3: 17,5 

pulberi: 0,26 

 

36,1 45 18,36 

1 cos de evacuare la 

scruber spalator Linia I 

Uree 

granulata 
30 0,36 

NH3: 28,0 

 
0,73 40 2,0 

1 cos de evacuare la 

scruber spalator Linia II 

Uree 

granulata 
30 0,36 

NH3: 28,3 

 
0,73 40 2,0 

1 cos de evacuare la 

Instalatia de hidroliza-

desorbtie 

Uree 

granulata 
  NH3: - - - - 

 

 

3. Schema de flux tehnologic pentru Instalaţia Urean, cu evidenţierea evacuărilor către factorii de mediu apă, aer 

şi sol, este prezentată în figura 4 (pct. 4.2.3) 

 
4. Schema de flux tehnologic pentru Instalatia de acid azotic cu evidenţierea evacuărilor către factorii de mediu 

apă, aer şi sol, este prezentată în figura 5 (pct. 4.2.4) 

 
 

Echipamente de dispersie a poluantilor gazosi 

Denumirea coşului sau a 

evacuării de poluanţi în 

atmosferă 

 

Cod sursă 

H, 

m 

Suprafata , 

m
2 

Nivelul maxim de 

emisie 

in anul 2012 

mg/Nmc 

Parametrii fizici ai gazelor 

evacuate 

Debit 

m
3
/s 

Temp. 

°C 

Viteză 

m/s 

Duza de evacuare poluanti 

la Instalaţia acid azotic 

Instalaţia de 

acid 

azotic 

105 1,54 

 

NOx: 2111 

 

N2O: 420 

 

32,8 112 21,3 

 

 

 
5. Schema de flux tehnologic pentru Instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcar cu evidenţierea evacuărilor 

către factorii de mediu apă, aer şi sol, este prezentată în figura 6 (pct. 4.2.5) 
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Echipamente de dispersie a poluantilor gazosi 

Denumirea coşului sau a 

evacuării de poluanţi în 

atmosferă 

 

Cod sursă 

H, 

m 

Suprafata , 

m
2 

Nivelul maxim de 

emisie 

in anul 2012 

mg/Nmc 

Parametrii fizici ai gazelor 

evacuate 

Debit 

m
3
/s 

Temp. 

°C 

Viteză 

m/s 

Cos evacuare poluanti la 

AN/CAN 

Instalaţia de 

AN/CAN 
54 2,01 

NH3: 21,2 

pulberi: 28,4 

 

26,3 61 13,1 

 
6. Schema de flux tehnologic pentru Centrala termică cu evidenţierea evacuărilor către factorii de mediu apă, 

aer şi sol, este prezentată în Anexa 6 – instalatia a functionat in perioada investigatiilor 

 

Echipamente de dispersie a poluantilor gazosi 
Denumirea coşului sau a 

evacuării de poluanţi în 

atmosferă 

 

Cod sursă 

H, 

m 

Suprafata 

cos, m
2 

Nivelul maxim de 

emisie 

in anul 2012 

mg/Nmc 

Parametrii fizici ai gazelor 

evacuate 

Debit 

m
3
/s 

Temp. 

°C 

Viteză 

m/s 

Cos de evacuare gaze de 

ardere CT 

 

Cazan tip TGV 

10000 
22 0,45 

NOx: 30,1 

SOx: 0 

CO: 0 

Pulberi: 1,77 

4,76 139 10,5 

Cos de evacuare gaze de 

ardere CT 

 

Cazan tip 

MINGAZZINI 
22 0,45 

NOx: 151,2 

SOx: 0 

CO: 51,1 

Pulberi: 1,58 

4,48 201 9,9 

 
4.6.Sistemul de exploatare 

 

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, 

in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau 

diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a 

mediului. 

Sistemele AMC cu reglare automata a parametrilor de proces sunt pretabile instalatiilor cu functionare continua – 

instalatiile de fabricare amoniac, acid azotic, uree granulata si AN/CAN sunt dotate cu sisteme de siguranta 

speciale pentru exploatare, controlul automat si inregistrarea parametrilor de proces, alarmare si oprire 

automata in caz de nerespectare a parametrilor de proces.  

 

Parametrul de 

exploatare 

Inregistrat 

Da/Nu 

Alarma 

(N/L/R)
1
 

Ce actiune a procesului rezulta 

din feedback-ul acestui 

parametru? 

Care este timpul de raspuns? 

(secunde/ minute/ ore daca nu 

este cunoscut cu precizie) 

Nivel min. şi max. la 

vasele de lichide 

Da Da Previne posibilitatea de deversare 

la umplerea rezervorului de lichid 

şi asigură funcţionarea în 

siguranţă. 

secunde 

Debitul de alimen-

tare materii prime, 

abur, etc. 

Da Da  

Reglarea parametrilor la valorile 

de funcţionare normală 

secunde 

Presiune pe conducte, 

reactoare, etc. 

Da Da 

                                                 
1 N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control) 
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Temperatură în 

coloane, 

reactoare,etc, 

Da Da 

 

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare: 

1.Instalaţiile tehnologice din cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS SA sunt dotate cu tablouri de comandă, în care gradul de 

automatizare este foarte ridicat. 

Reglarea parametrilor de proces este efectuată la pornirea instalaţiilor şi orice modificare a regimului tehnologic în afara 

limitelor de lucru admisibile se face la dispoziţia scrisă a şefului de instalaţie. 

La punerea în funcţiune a utilajelor, introducerea fluxurilor se face treptat pentru a evita şocurile termice şi creşterile 

anormale de presiune. 

Pe lângă parametri de proces sunt monitorizate şi evacuările către mediu, care trebuie şă se încadreze în anumite limite, 

conform regulamentelor de funcţionare şi a procedurilor de operare. 

În Instalaţia Amoniac, procesul tehnologic este asistat de un calculator de proces, Controlul şi supervizarea 

echipamentului de proces sunt realizate cu ajutorul sistemului de control distribuit  ( DCS). Sistemul este alcătuit din trei unităţi 

de procesare, servind o magistrală comună pentru accesul a trei operatori la toate informaţiile instalaţiei şi facilitarea de 

execuţie a comenzilor de reglare. Programele de reglare DCS sunt configurate în aşa fel încât să dispună de următoarele: 

● Pagini asistenţă operator – include secvenţele de pornire a instalaţiei şi listele de verificare vizuală, pentru asigurarea 

că operatorul urmăreşte corect procedurile ce realizează aducerea instalaţiei la condiţiile proiectate de proces. 

● Pagini grup control – include grupuri de controlere ( regulatoare), indicatoare, contactoare   (întrerupătoare), etc., care 

sunt aranjate corespuzător pentru diferite linii de proces ale instalaţiei. 

● Paginile schematice  ale procesului – include graficele procesului cu valorile parametrilor dinamici. Aceasta  oferă 

operatorului o viziune asupra unei secţiuni a procesului şi facilitatea de a executa comenzile de control ( reglare) în timp ce 

observă parametrii de proces. 

Protecţia şi secvenţile de operare sunt controlate de controlere programabile( PLC) 

În instalaţie sunt folosite trei PLC-uri pentru diferite secţiuni ale fabricii de amoniac şi fiecare PLC conţine o secvenţă 

logică de oprire şi o secvenţă logică de siguranţă ce protejează fiecare secţiune a instalaţiei şi o vor aduce la condiţii sigure, în 

eventualitatea ca oricare parametru de proces s-ar afla în afara limitelor prestabilite. 

Secvenţele logice ale PLC-urilor controlează de asemenea, manevrele de pornire pentru toate fluxurile ce fac parte din 

proces şi echipamentele asociate, inclusiv măsurile de reglare automată, care măresc fiabilitatea  instalaţiei de obţinere a 

amoniacului. 

Presemnalizările sunt configurate în DCS prin parametri de proces de intrare..Alarmele de avarie (oprire) vor fi detectate 

de PLC şi repetate în DCS.În scopul diagnosticării, PLC-urile conţin un sistem de detectare primară a deficienţelor pentru 

fiecare secţiune a instalaţiei. Acestea identifică cauza oricărei opriri. Alarmele au un nivel de prioritate ca linie principală 

pentru informarea urgentă, pentru intervenţia operatorului. 

În instalaţie se urmăresc, în principal, următorii parametri: 

- debite, temperaturi, presiuni, turaţii compresoare de metan, aer, amoniac, gaz sinteză; 

- temperaturi şi presiune în straturile coloanei de sinteză a amoniacului; 

- debitul de amoniac produs; 

- temperatura,presiunea şi debitul gazelor de purjă; 

- vibraţii şi deplasări axiale ale compresoarelor de aer, metan, amoniac, gaz de sinteză; 

- temperatura, presiunea şi debitului aburului ( 106 bar, 47 bar, 12,5 bar. 6 bar, 2,5 bar ) 

- presiunea şi debitul gazului metan tehnologic şi de combustie; 

- debitul apei de răcire; 

- temperatura în reformerul primar, secundar, convertoarele de înaltă şi joasă temperatură; 

- temperatura gazelor arse; 

- nivelul în rezervoare; 

- temperatura, presiunea şi debitul bioxidului de carbon produs; 

- presiunea şi temperatura la metanizare, spălare Benfield, etc 

2.În instalaţia Uree procesul tehnologic este asistat de un calculator de proces. 

 În instalaţie se urmăresc, în principal, următorii parametri: 

- presiune amoniac, CO2, abur, solutie carbamat, condens 

- temperatură amoniac, CO2, abur, solutie uree, condens 

- nivele ; 

- debit  
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3.În instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar, procesul tehnologic din faza de granulare este asistat de un calculator de proces 

din anul 2000, după retehnologizare .Începând din anul 2012, s-a implementat sistemul de asistare cu un calculator de proces şi 

în faza de neutralizare, mărind astfel siguranţa în exploatare. 

În instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar se urmăresc, în principal, următorii parametri: 

- presiune abur, temperatură; 

- pH ; 

- nivele ; 

- debite soluţie, topitură; 

- temperaturi; 

- nivel reciclu, etc. 

4.În instalaţia Acid azotic, la tabloul de comandă, se urmăresc, în principal, următorii parametri: 

- debite, temperaturi, presiuni, turaţii turbocompresoare gaze nitroase; 

- temperaturi şi presiune în straturile coloanei de sinteză a amoniacului; 

- debitul de acid azotic  produs; 

- temperatura,presiunea aburului produs; 

- vibraţii şi deplasări axiale ale compresoarelor de aer, metan, amoniac, gaz de sinteză; 

- temperatura, presiunea şi debitului aburului ( 106 bar, 47 bar, 12,5 bar. 6 bar, 2,5 bar ) 

- presiunea şi debitul gazului metan tehnologic şi de combustie; 

- debitul apei de răcire; 

- temperatura în reformerul primar, secundar, convertoarele de înaltă şi joasă temperatură; 

- temperatura gazelor arse; 

- nivelul în rezervoare; 

- temperatura, presiunea şi debitul bioxidului de carbon produs; 

- presiunea şi temperatura la metanizare, spălare Benfield, etc 

 

          Conditii anormale 

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane. 

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor 

momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata 

protectia in timpul acestor faze. 

Modul în care este asigurată protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare este specificat în Regulamentele de 

funcţionare ale instalaţiilor, în Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale , Rapoartele de securitate şi în 

Planul de urgenţă internă. 

● În perioada de opriri accidentale sau întreruperi momentane sau la pornirea instalaţiilor după opririle accidentale, 

operatorii din tabloul de comandă execută manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă, 

asa cum sunt precizate în Regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor respective. 

● Operaţiile de oprire sau pornire decurg cu variaţia parametrilor de proces, care pot genera variaţii ale debitului şi 

concentraţiei poluanţilor emişi în mediu. Pentru parametrii tehnologici urmăriţi din tabloul de comandă, în 

Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii este indicat domeniul de variaţie admis (valoare minimă – valoare 

maximă) a acestora, pentru care nu apar reacţii ale sistemului de automatizare (interblocare). 

● Atingerea valorilor minime şi maxime a parametrilor tehnologici declanşează sistemul de alarmă optic şi acustic – ce 

indică necesitatea efectuării corecţiei valorii parametrului respectiv. 

● în cazul funcţionării anormale, laboratorul de analize din cadrul instalaţiei sau laboratorul de mediu – toxicologie 

efectuează investigaţii analitice suplimentare pentru factorii de mediu. 

 

 

Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în 

vederea reporniri. Până la intrarea instalaţiilor în parametri optimi de funcţionare, emisiile în atmosferă sunt 

monitorizate suplimentar, la cererea şefului de instalaţie, conform procedurilor din Regulamentele de funcţionare. 

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru 

oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi 

monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională (dacă este necesar). 

 

Emisiile de poluanti si sistemul de monitorizare in situatiile de pornire a instalatiilor aplicate de societate sunt :  
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-pornirea instalaţiei Amoniac Salzgitter durează aproximativ 48 de ore, iar emisiile în atmosferă  sunt: 

▪ CO2 şi NOX de la arderea gazelor naturale de la cazanele auxiliare şi reformerul primar; 

▪ CO2 de la faza de îndepărtare a CO2 ( până porneste fabrica de uree granulată) 

▪ gaz de sinteză (N2  şi H2) până la intrarea în reacţie a coloanei de sinteză. 

Nu se fac monitorizări pentru aceste emisii. 

Oprirea durează cca. 16 ore şi cuprinde răcirea lentă a catalizatorilor, echipamentelor şi inertizarea utilajelor prin 

suflare cu azot. 

Emisiile în această perioadă sunt reprezentate de dioxidul de carbon şi oxizi de azot de la arderea gazelor naturale. Mai 

sunt emisii fugitive de amoniac la golirea completă a utilajelor de la faza de sinteză – refrigerare. Se fac monitorizări la 

locurile de muncă la oprirea instalaţiei. 

La pornirea şi oprirea instalaţiei Amoniac, la faza preparare gaz sinteză, sinteză şi refrigerare, există emisii de amoniac, 

oxid şi bioxid de carbon, metan şi hidrogen, dar acestea nu pot fi cuantificate. Ele sunt evacuate prin purje, 

corespunzătoare fiecărei faze de pornire, conform instrucţiunilor de lucru. 

La faza generare abur, purificare gaz sinteză. Spălare Benfield şi metanizare, compresie, nu sunt emisii la pornirea şi 

oprirea fabricii. 

 

-pornirea instalaţiei  Uree granulată durează cca. 8 ore, iar emisiile de amoniac se monitorizează la locurile de mucă 

şi la scruberele de amoniac de la faza de absorbţie.  

Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate, cu recuperarea 

amoniacului şi ureei. În această perioadă se monitorizează în permanenţă apele evacuate din instalaţie şi emisiile 

de la coloana de absorbţie. În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel 

de evenimente. 

 

-pornirea instalaţiei  Acid azotic - durează aproximativ 4 de ore, iar emisiile în atmosferă sunt constituite de oxizii de 

azot, care pot depăşi limitele admisibile, pentru perioade foarte scurte de timp, până la intrarea în parametri normali de 

funcţionare a fazei de absorbţiei. Nu apar emisii suplimentare în apă. 

Oprirea unei linii la instalaţia de Acid azotic durează 1oră si nu se înregistrează emisii suplimentare in mediu. Acidul 

azotic mai diluat din coloanele de absorbţie, se descarcă intr-un rezervor, urmând ulterior a se corecta concentraţia. În 

cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente. 

Pornirea sau oprirea unei linii de fabricaţie a acidului azotic nu implică emisii în plus faţă de funcţionarea normală,  

care să afecteze factorii de mediu.  

 

-pornirea instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar durează cca. 8 ore. Emisiile în apă se monitorizează în 

permanenţă.  

Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate. În cazul unor avarii, 

se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente. 

 

-la pornirea şi oprirea celorlante instalaţii de pe platformă nu sunt emisii suplimentare. 

 
Conform procedurilor pentru situatii de oprire/pornire instalatii sau situatii incidentale, societatea notifica:  

- pornirile şi opririle planificate ale instalaţiilor cu 48 de ore înainte de pornirea/oprirea instalaţiilor 

- opririle accidentale în cel mai scurt timpde la producere, dar nu mai mult de o oră – telefonic şi în scris 

- incidentelor şi avariilor apărute în funcţionarea sau exploatarea instalaţiilor în cel mai scurt timpde la 

producere, dar nu mai mult de o oră – telefonic şi în scris 

 

 

Sistemul de inregistrare date prevede: 

- datele privind desfăşurarea activităţii: ore de funcţionare, opriri planificate şi accidentale, revizii şi 

reparaţii,verificări, inspecţii şi controale; 

- date privind intrările şi ieşirile: materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, produse finite, deşeuri (cantităţi 

anuale, consumuri specifice realizate, comparaţie cu valorile BREF/BAT) 

- toate procedurile scrise, deţinute de operator; 

- prelevările, analizele, măsurătorile efectuate conform capitolului Monitorizare; 

- buletinele de analiză eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele; 

- incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi activităţii, ce pot crea risc pentru mediu; 
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- reclamaţiile de mediu, conform precizărilor din autorizaţie- 

Registrele şi celelalte evidenţe sunt disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţiile APM Neamţ. 

ARPM Bacău. GNM- CJ Neamţ şi se pastreaza pentru o perioadă de minim 5 ani. 

Se menţine la punctul de lucru un dosar de informare publică, disponibil publicului. 

 

 

4.7. Studii pe termen lung considerate a fi necesare 

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de 

studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15. 

Proiecte curente in derulare Rezumatul planului studiului 

Nu  

Studii propuse  

Studiu privind evaluarea impactului emisiilor de noxe 

gazoase  asupra calitatii aerului ambiental  

Realizarea de masurari ale parametrilor surselor de 

emisie fixa si a concentratiilor de poluanti emisi 

Realizarea de modelari matematice in diverse conditii 

meteorologice 

Evaluarea impactului emisiilor de noxe asupra mediului 

ambiant 

4.8. Cerinţe caracteristice BAT 

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT,demonstrând că 

propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor 

alternative. 

Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice 

procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice. 

 

 

Asigurarea  functionarii corespunzatoare prin: 

 

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului. 

 

In prezent, S.C. GA- PRO- CO CHEMICALS S.A. nu are implementat un sistem de Management de Mediu, 

dar s-au întocmit proceduri şi instrucţiuni de lucru conform sistemului ce va fi implementat.:  

- Regulamente de funcţionare care cuprind proceduri şi instrucţiuni pentru operarea şi întreţinerea instalaţiilor în 

condiţii de siguranţă, inclusiv a mediului; 

- Proceduri şi instrucţiuni privind modul de instruire a personalului pe linie de protecţie a mediului; 

- Gestionarea deşeurilor - cod. PG – SSO.pm.  – 01 

- Comunicarea cu publicul pe probleme de protecţia mediului – cod. PL – CP. Pm – 0A 

-  Utilizarea materialelor absorbante pentru uleiuri – cod. IL – SSO. pm – 01 

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare . cod PL-

SU.pol.h-3A  

-  Gestionarea uleiurilor uzate - cod. GU –. pm – 01 

- Planul calitatii – laborator ape uzate - PQ-MM. Med. Ape – 2A; 

- Proceduri de identificare sistematica a aspectelor semnificative de mediu si evaluaarea riscului; 

- Regulamente de functionare care cuprind proceduri si instructiuni pentru operarea si intretinerea instalatiilor in 

conditii de siguranta, inclusiv a mediului. 

- Proceduri si instructiuni privind modul de instruire a personalului pe linie de protectie a mediului. 
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- Proceduri pentru managementul schimbarii (modernizari ale instalatiilor, echipamentelor, materiilor prime, etc.). 

- Monitorizarea performantei (metode de raportare, investigarea neconformarii si actiuni corective intreprinse, 

raportarea accidentelor produse, etc.) 

- Auditare si revizuire (frecventa si tipul auditului, raportare, urmarirea punerii in practica a recomandarilor, etc.) 

In cadrul acestui sistem de management al mediului vor fi asigurate: 

- Respectarea tututor reglementarilor, normelor si a conditiilor de automatizare, prin auditorii de mediu 

- Monitorizarea factorilor de mediu in conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu si legislatiei in 

vigoare si care controleaza emisiile de poluanti in aer si apa, in vederea prevenirii accidentelor de mediu conform 

procedurii de proces „Inspectii si incercari”. 

- Identificarea neconformitatilor care se refera la emisiile de poluanti in mediu si la noxele la locul de munca 

conform procedurii operationale „Control si prevenire neconformitatii” 

- Gestionarea si raportarea deseurilor conform procedurii operationale „Gestiunea deseurilor” 

- Respectarea legislatiei in vigoare, implementarea legislatiei noi si previziunea legislatiei ca urmare a alinierii la 

normativele europene conform procedurilor  „Identificarea si conformarea cu cerintele legale” 

- Comunicarea cu personalul societatii, cu acutoritatile locale si societatea civila in ceea ce priveste chestiunile 

legate de protectia meediului inconjurator. 

- Operarea instalatiilor in conditii de siguranta si executarea in siguranta a tuturor operatiilor prevazut in 

regulamentul de Functionare al fiecarei instalatii 

-Managementul de mediu  implementat va include si un sistem al masuratorli si inregistrarilor care poate arata 

performanta societatii. 

De asemenea, unitatea deţine fişe tehnice de securitate pentru: Nitrocalcar, Azotat de amoniu, Amoniac, Acid 

azotic, Apă amoniacală, Uree granulată, UREAN 32. 

  

4.8.2.Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management 

al situatiilor de urgenta 

Obiectivul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. este clasificat cu risc major şi intră sub incidenţa 

reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007. 

 

Sistemul de management al securitatii aplicat in societate prevede organizarea obiectivului în vederea prevenirii 

accidentelor majore. 

La baza politicilor de prevenire a accidentelor majore ale S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. conform 

declaratiilor persoanelor responsabile, stau: 

- urmarirea modului de aplicare a regulamentelor de functionare a instalatiilor, instructiunilor de lucru, 

instructiunilor de protectia muncii si PSI 

- respectarea planului privind monitorizarea factorilor de mediu 

- respectarea regulamentului privind fluxul informational în cazul depasirii accidentale a indicatorilor de 

calitate pentru apele evacuate si situatii de avarii 

- respectarea Planului de alarmare chimica. 

Personalul implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelele societatii are responsabilitati stabilite în 

fisa postului, planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale si planul de alarmare chimica si va interveni 

în conformitate cu prevederile acestora. 

 

Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de : 

-Plan de urgenţă internă – (întocmit conform HG 804/ 2007 – art.12), care prezintă măsuri cheie de siguranţă 

luate pe amplasament. Masurile includ mijloace de comunicare, scheme de instiintare si alarmare la accident 

chimic, descrierea măsurilor de prevenire a accidentelor, forte de interventie si logistică aflate la dispoziţie, 

descrierea măsurilor de răspuns, exercitii şi aplicaţii pentru testarea planului. 

-Raport de securitate - nr 5740/05.06.2008 (in curs de revizuire – contract incheiat cu SC IPROCHIM SA), 

întocmit conform HG 804/2007 – art. 10, care cuprinde date referitoare la: 

-siguranta instalatiilor,  

-proiecte de fabricatie,  
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-flux tehnologic,  

-mod de organizare si pregatire a personalului angajat,  

-actiuni tehnice de interventie in cazul producerii unei avarii in instalatii  

-masuri de limitare a efectelor unui accident,  

-scenarii privind evolutia norului toxic,  

-contracte de colaborare cu alte unitati pentru gestionarea unei situatii de urgenta. 

 

Raportul de securitate este elaborat în scopul planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă 

necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase deţinute,procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA 

PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în societate, în 

care sunt implicate substanţele periculoase. 

 

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a elaborat Planul de Urgenţă Externă, în scopul 

planificării şi executării unitare a măsurilor de protecţie civilă necesare asigurării protecţiei vieţii populaţiei, 

proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu, în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase deţinute,procesate, produse şi depozitate de către S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti şi 

se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în societatea noastră, în care sunt implicate substanţele 

periculoase. 

 

 

Structuri interne implicate in managementul situatiilor de urgenta 

 

Structura organizatorica a S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. cuprinde : 

- Birou ITQ, format din : 

  - laboratoare aferente instalatiilor ce vor fi operate – amoniac, uree, apa demineralizate  

- laborator toxicologie 

- laborator mediu 

Laboratorul de toxicologie functioneaza conform Normelor Departamentale de protectia muncii, avand relatii de 

colaborare cu APM Piatra Neamt, Centrul Sanitar Antiepidemic Piatra Neamt, Laboratorul Teritorial de 

Toxicologie. Activitatea laboratorului consta în depistarea dinamica a noxelor degajate în instalatii, stabilirea 

surselor generatoare de noxe în aer, determinarea de noxe la locurile de munca si prin sondaj în perimetrul uzinal. 

Laboratorul de mediu are ca atributii activitatea de control a calitatii apelor uzate evacuate de unitate, panzei 

freatice. 

 -Departament managementul securitatii cuprinde  

  -SPSU 

  -Comp. de protectia mediului 

  -Compartiment SSP 

  -Dispensar 

-Laborator mediu – toxicologie (urmăreşte calitatea apelor uzate evacuate din societate şi calitatea 

aerului în perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă) 

  -Compartiment MQ  

 

Compartimentul de management al calitatii : 

- organizeaza si asigura documentarea, introducerea, intelegerea, functionarea si mentinerea SMQ 

- gestioneaza documentele SMQ, asigura identificarea, evidenta si distributia controlata a acestora 

Compartimentul Inspectie tehnica a calitatii produselor si mediului : 

- organizeaza controlul tehnic de calitate pentru materiile prime, fazele procesului de fabricatie pe flux, si 

produsul finit 

- asigura monitorizarea calitatii mediului prin laboratoarele aferente si conform programului de monitorizare 
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- asigura conditii de functionare legala a laboratoarelor de incercari (dotare, etalonare aparatira, circuit si evidenta 

probelor, validarea rezultatelor, mentinerea inregistrarilor) 

- asigura selectia, evaluarea, instruirea si atestarea pe post a personalului de laborator 

Compartimentul Sanatate / securitate ocupationala : 

- organizeaza, urmareste si controleaza activitatile de PM, PSI/situatii de urgenta, protectia Mediului potrivit 

reglementarilor in vigoare 

- propune masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii personalului care isi desfasoara activitatea in perimetrul 

societatii 

- organizeaza instruirea personalului pe linie de PM, situatii de urgenta, protectia mediului 

- asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare prevazute de lege 

- asigura informarile si raportarile specifice in termenele si conditiile cerute de lege. 

 

 

4.8.3.Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos 

 

Prevenirea poluarilor accidentale 

a)       In caz de accident in functionarea instaltiilor pe platforma societatii, vor fi luate masuri corespunzatoare 

pentru ca sa nu fie posibila deversarea de substante/produse, care prin caracteristicile lor si prin cantitati sa  

provoace consecinte notabile asupra mediului natural receptor. 

 

Societatea are in curs de realizare urmatoarele actiuni: 

-reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu (in conservare), in vederea asigurarii 

stocarii apelor  uzate din instalatiile Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se 

asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei (s-a realizat proiectul de executie) 

- reabilitarea bazinului de ape nocive (aflat in conservare) aferent instalatiei Demineralizare si introducerea lui 

in circuitul de evacuare ape uzate (in curs de realizare) 

-reabilitarea cuvei  de retentie aferenta depozitului de amoniac TK 251(in curs de finalizare) 

 

b) Fiecare retea de deversor lichid sa fie echipata cu obturatoare astfel incat sa inpiedice orice poluare 

accidentala pe platforma. Aceste dispozitive vor fi mentinute in stare de functionare, semnalate si posibil de 

actionat local in orice situatie. 

 

Da – sistemul se aplica 

 

c) Cuvele in care sunt plasate rezervoare continad substante lichide ce pot induce poluarea terenului de 

amplasare, ca si zonele de traversare trebuie asociate unei capacitati de retentie al carei volum sa fie cel putin 

egal cu cea mai mare dintre cele doua valori care urmeaza: 

- 100% din capacitatea celui mai mare rezervor; 

- 50% din capacitatea rezervoarelor asociate. 

 

Da – sistemul se aplica 

 

d) Pentru stocarea in recipiente de capacitate unitara inferioara sau egala cu  250 litri, capacitatea cuvei de 

retentie trebuie sa fie cel putin egala cu: 

- In cazul lichidelor inflamabile, cu exceptia lubrifiantilor -50% din capacitatea containerului; 

- In celelalte cazuri -20% din capacitatea totala a containarului, fara a fi mai mica de 800 litri sau decat 

capacitatea totala cand aceasta este mai mica de 800 litri. 

 

Da – sistemul se aplica 

 



Sectiunea 4 – Principalele activităţi 

82 

 

e) Cuvele de retentie trebuie sa fie etanse si sa reziste la actiunea fizica si chimica a fluidelor pe care le 

contin. Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie asociate in aceeasi cuva. 

 

Da – sistemul se aplica 

 

f) Zonele de incarcare si descarcare a vehiculelor cisterna, de stocare si manipulare a produselor periculoare 

sau poluante, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanse, sa nu ia foc. Acestea trebuie sa fie 

echipate astfel sa poate prelua apele de spalare si produsele scurse accidental si sa permita pomparea in cazul 

unei eventuale scurgeri. 

 

Da – sistemul se aplica 

 

g) Transportul produselor in interiorul platformei industriale trebuie efectuat astfel incat sa se ia precautiile 

necesare pentru a evita rasturnarea accidentala a unitatilor de ambalare. 

 

Da – sistemul se aplica 
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5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII 

 

5.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer 

 

Furnizati schemele simple ale fluxurilor procesului tehnologic  pentru a indica modul in care instaltia principal 

este legata de instalatia de  depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarile relevante din punct 

de vedere al mediului. Desenati o schema flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata 

activitatile din instaltia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizate o schema similara. 

 

5.1.1 Emisii si reducerea poluarii 

 

Cosuri pentru dispersia poluantilor la surse de emisie din procese tehnologice 

Proces Intrari Iesire 
Monitorizare/ reducerea 

poluarii 
Puncte de emisie 

1 2 3 4 5 

Instalatia Amoniac 

Reformer primar şi 

supraîncălzitor 

Gaz natural 

(CH4) 

gaze de ardere: 

- NOx 

- CO 

- SO2 

- Pulberi  

Monitorizare: 

semestrial 

1 cos dispersie gaze 

arse  

Instalatia Amoniac 

Cazane auxiliare 

1H102A/B 

Gaz natural 

(CH4) 

gaze de ardere: 

- NOx 

- CO 

- SO2 

- Pulberi 

Monitorizare: 

semestrial 

1 cos dispersie gaze 

arse -1H102 A 

1 cos dispersie gaze 

arse -1H102 B 

Instalatia Uree/ 

Coş final 

Hidroliză/Desorbţie 

 

Gaze cu 

continut in 

amoniac 

Gaze cu continut de - 

- NH3 

Monitorizare: 

-trimestrial (propunere) 

 

1 coş dispersie  

Instalatia Uree/ 

Scruber amoniac 

 

Gaze 

reziduale cu 

continut in 

amoniac 

Gaze cu continut de - 

- NH3 

Monitorizare: 

trimestrial 

 

2 coş dispersie a 

gazelor reziduale, 

aferente fiecărei 

linii (Linia I si II). 

Instalatia Uree/ 

Turn de granulare 

 

Topitură de 

uree; 

Aer 

Gaze cu continut de -

- NH3 

- Pulberi 

Monitorizare: 

-trimestrial 

-semestrial 

6 coş dispersie, 

montate în turnul 

de granulare 

Instalatia  

Acid azotic 

Amoniac 

Aer 

Gaze cu continut in - 

- NOX  

-N2O 

Monitorizare: 

12 analize/zi 

trimestrial 

Duza dispersie 

Instalatia Azotat de 

amoniu/nitrocalcar 

Amoniac 

Acid azotic 

Gaze cu continut de  

-- NH3 

- Pulberi 

Monitorizare: 

trimstrial 
1 coş dispersie  

 

Cosuri pentru dispersia poluantilor la cazane pentru producerea abur 

 

Proces Intrari Iesire 
Monitorizare/ 

reducerea poluarii 
Puncte de emisie 

1 2 3 4 5 

Centrala termică 

/Cazan TGV 

Gaze naturale 

(CH4) 

gaze de ardere: 

NOx, CO, SO2  

pulberi 

Monitorizare: 

- lunar 

- semestrial 

1 cos dispersie 

Centrala termică 

/Cazan Mingazzini 

Gaze naturale 

(CH4) 

gaze de ardere: 

NOx, CO, SO2  

pulberi  

Monitorizare: 

- lunar 

- semestrial  

1 cos dispersie 
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Cogenerare/ 3 

cazane (la pornire) 

Gaze naturale 

(CH4) 

gaze de ardere: 

NOx, CO, SO2  

pulberi  

- 

3 coşuri de 

dispersie, aferente 

celor 3 grupuri 

 

Emisiile in aer pentru instalatiile in functiune pe platformă pentru anul 2012, sunt prezentate in tabelul de 

mai jos. 
 

Instalatia Sursa Poluant 
Concentratie  

mg/Nmc 

Debit masic 

mediu        g/s 

Centrala termica 

Cazan TGV 

Pulberi 1.77 0,006 

NOx 30,1 0,095 

CO 0 0 

SO2 0 0 

Cazan Mingazzini 

Pulberi 1,58 0,004 

NOx 152,2 0,391 

CO 51,1 0,132 

SO2 0 0 

Amoniac Salzgitter 

H102A 

Pulberi 1,28 0,035 

NOx 100,0 2,743 

CO 46,0 1,262 

SO2 0 0 

H102B 

Pulberi 1,96 0,061 

NOx 122,5 3,836 

CO 912,5 28,574 

SO2 0 0 

Reformer primar + 

Supraîncălzitor 

Pulberi 1,11 0,08 

NOx 205,4 15,23 

CO 0 0 

SO2 0 0 

Uree Stamicarbon 

Scruber Linia I NH3 28,0 0,018 

Scruber Linia II NH3 28,3 0,018 

Turn de granulare 
NH3 17,5 0,542 

Pulberi 0,26 0,008 

Hidroliză/Desorbţie NH3 - - 

Azotat de 

amoniu/Nitrocalcar 

Coş evacuare gaze 

reziduale 

NH3 21,2 0,456 

Pulberi 28,4 0,611 

Acid azotic Duza de dispersie NOX 2111 49,056 

N2O 420 9,760 

 

 

 5.1.2 Securitatea si sanatatea muncii 

 

         Este necesară monitorizarea profesională / ocopaţională ( cu tuburi Drager) ? sau monitorizarea ambientala 

(cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)? / Nu 

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului. 
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Echipamentele de protectie ale personalului societatii sunt cele specific profilului de activitatea si locului demunca, 

corespunzator Legislatiei de Securitate si Sanatate in Munca. 

 

In cadrul Societatii exista Serviciul de prevenire si protectie in domeniul sanatatii si securitatii in munca, a carui 

activitate se desfasoara conform cerintelor Legii 319/2006. 

 

Periodic este realizata monitorizarea conditiilor la locuri de munca din instalatii, pentru caracterizarea imapctului 

noxelor asupra santatii personalulu din instalatiile de pe platforma 

 
5.1.3 Echipamente de depoluare 

 

Pentru fiecare faza relevanta a procesului/ punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicate echipamentele de  

depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau 

rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista. 

 
Faza de proces Punctul de emisie Poluant Echipament de depoluare 

identificat 

Propus sau 

existent 

 

Instalatia amoniac 

 

Purja continua 

NH3 Dupa separarea amoniacului din 

purja prin racire cu amoniac lichid 

si spalarea cu apa rezulta apa 

amoniacala si este separat 

hidrogen printr-o tehnologie cu 

membrane. Hidrogenul rezultat 

este trimis la consumatori, iar 

gazele inerte (CH4 si Ar) se trimit 

la reformerul primar pentru 

combustie. 

 

Existent  

Instalatia de 

amoniac 

 

 

 

 

 

Regenerare solutie 

Benfield 

CO2 Bioxidul de carbon rezultat in urma 

regenerarii lesiei in coloana de 

desorbtie se separa de vaporii de 

apa, dupa care este livrat la 

instalatiile : uree granulata, 

carbonat de calciu. 

Existent 

Instalatia de 

amoniac 

Tanc apa 

amoniacala; 

rezervor amoniac 

lichid; compresor 

1C-253 

 

 

NH3 

Instalatia de acid azotic poate 

recupera amoniac de la : 

- gaze de tanc ca apa amoniacala; 

- amoniac evaporate din tancul de 

stocaj; 

- aspiratia compresorului 1C-253 

ca vapori de amoniac 

Existent 

Instalatia –uree 

granulata- scruber 

amoniac 

2 surse dirijate de 

evacuare a gazelor 

cu continut de 

NH3 

 

NH3 

Pentru reducerea continutului de 

amoniac din gazele reziduale 

rezultate din etapa de separarea 

carbamatului de amoniu si 

condensare, sunt trecute intr-un 

scruber spalator  

Existent 
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Acid azotic 

1 sursă dirijată de 

evacuare a gazelor 

reziduale cu 

conţinut de NOX 

 

NOX 

Implementarea unui sistem de 

reducere a NOX 

Investiţie ce se 

va derula pe 

perioada de 

tranziţie 

Azotat de amoniu 

/Nitrocalcar 

1 sursă dirijată de 

evacuare a gazelor 

reziduale  

Pulberi 

azotat de 

amoniu/ 

nitrocalcar 

Sistem de desprăfuire şi baterii de 

cicloane 

Existent 

Cazan TGV 10000/12 1 sursă dirijată de 

evacuare a gazelor 

arse 

NOx 

Pulberi 

Coş dispersie Existent 

Cazan Mingazzini 1 sursă dirijată de 

evacuare a gazelor 

arse 

NOx 

Pulberi 

Coş dispersie Existent 

 
Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta 

corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii si completati detaliile solicitate. 

● la instalaţia Amoniac  : 

- purja continuă din sinteză se prelucrează în modulul de hidrogen, reducându-se consumul de gaz metan în 

faza de reformare primară: 

● la instalatia Acid azotic: 

-  se lucrează la repunerea în funcţiune un al doilea turn de răcire, pentru îmbunătăţirea fazei de absorbţie a 

gazelor nitroase, cu efect de reducere a emisiilor de oxizi de azot la duza de dispersie; 

- proiectul de reducere catalitică a oxizilor de azot este în curs de realizare, conform Planului de Acţiuni din 

Autorizaţia Integrată de Mediu. 

- investiţia privind implementarea sistemului de distrugere catalitică a N2O din gazele nitroase rezultate în 

urma procesului de oxidare catalitică a amoniacului, este în curs de realizare; 

● În instalaţiile de ardere pentru producerea aburului necesar în procesele tehnologice, pentru reducerea 

emisiei  de sulf, se utilizeaza combustibil gazos (gaze natural – CH4) 

● la instalatia Uree: 

 – gazele rezultate de la 2C0501 sunt prelucrate în scruberul 1 din instalaţia Azotat de amoniu; 

- carbamatul rezultat în instalaţia Hidroliză- Desorbţie se prelucrează în instalaţia de îngrăşăminte lichide 

de tip UREAN 32 şi în treptele II recirculare , din instalaţia de uree. 

      • la instalaţia de Azotat de amoniu/ nitrocalcar: 

- instalaţia de desprăfuire 
 

5.1.4 Studii de referinta 

 
Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de 

emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da,  enumeratele si indicati data pana la care vor fi 

finalizate 

Studiu Data 

Raport de amplasament  

Studiu de caz  

  

 

         5.1.5 COV 

 

Acolo unde exista emisi de COV, identificati principalii constituent chimici ai emisiilor si evaluate ce se intampla 

cu aceste substante chimice in mediu. 
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Clasificarea bazata pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizata in Indrumarul 

“Determinarea valorilor Limita de Emisie pe baza BAT” 

 

Componenta Punct de evacuare Destinatie 
Masa/unitate de 

timp 
mg/m

3
 

- - - - - 

 
Din instalatiile functionale de pe platform nu rezulta emisii de COV 

 

        5.1.6 Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV 
 

Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi effectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care 

este impactul materiilor prime utilizate? Daca d, enumerate-le si indicate data pana la care vor fi finalizate 

Studiu Data 

Nu este cazul. - 

 

        

       5.1.7 Eliminarea penei de abur 

 

Prezentati emisiile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau 

explicate masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila. 

 

Pana  de abur se formeaza in special in perioada anotimpului rece, datorita condensarii vaporilor de abur de 

la cazanele de abur şi turnurile de răcire a apei recirculate de pe platformă. Pana de abur poate fi minimizată prin 

uscarea gazelor de ardere. 

Racirea apei recirculare se realizeaza in contracurent cu aer. Există pene de abur la turnurile de racire apa 

recirculată. Pentru retinerea stropilor (care se formeaza in turnurile de racire) si implicit a trenei de abur s-a 

modificat forma gratarelor de distributie a apei in turnuri si s-au montat reţinătoare de picături mult mai eficiente. 
 

 

 

5.2 Minimizarea emisiilor fugitive in aer 

 

Oferiti informatii privind emisiile fugitive, dupa cum urmeaza: 

 

Sursa Poluanti 

Masa / unitatea 

de timp unde 

este cunoscuta 

% estimate din 

evacuarile totale ale 

poluantului 

respective din 

instalatie 

Echipamente deschise (de ex. stiatia de 

epurare a apelor uzate) 
- 

 

- 

 

Zone de depozitare (de ex. containere, 

halda, lagune etc.) 
- 

-  

Incarcarea si descarcarea containarelor de 

transport 

Pulberi de uree, azotat de 

amoniu/nitrocalcar, 

dolomită, sulfat feros, 

sulfat de aluminiu 

 

necuantificabil 

 

Transferarea materialelor dintr-un 

recipient in altul (de ex. reactoare, 

cisterne) 

Acid clorhidric, acid 

azotic, formaldehidă, 

amoniac 

 

accidental 

 

Sisteme de transport; de ex. Benzi Pulberi de uree, azotat de necuantificabil  
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transportoare; amoniu/nitrocalcar 

Sisteme de conducte si canale (de ex. 

pompe, valve, flanse, bazine de decantare, 

drenuri, guri de vizitare etc.) 

NH3, acid azotic, apă 

amoniacală, fornaldehidă 

necuantificabil  

Deficiente de etansare /etansare slaba NH3, acid azotic, apă 

amoniacală, fornaldehidă 

accidental  

Posibilitatea de by-pass-are a 

echipamentului de depoluare (in aer sau in 

apa); Posibilitatea ca emisiile sa evite 

echipamentul de depoluare a aerului sau a 

statiei de epurare a apelor; 

Nu 

 

- 

 

Pierderi accidentale ale continutului 

instalatiilor sau echipamantelor in caz de 

avarie 

NH3 

HCl 

HNO3 

CH2O 

Pulberi  

necuantificabil  

 

 

5.2.1 Studii 
 

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor 

fugitive? Daca da, enumerati-le si indicate data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul 

de masuri obligatorii. 

Studiu Data 

Nu se au în vedere  

 

5.2.2 Pulberi si fum 

 

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actual sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice 

BAT descries in indrumarul pentru sectorul industrial respective. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin 

confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative; 

Urmatoarele tehnici general ear trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu: 
 

 Acoperirea rezervoarelor; 
Rezervoarele sunt acoperite; 

 Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite; 
 

Materiile prime  sunt depozitate in ambalaje acoperite; 

 Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, material de fixare, tehnici de 

management al depozitarii, paravanturi etc.; 
Pe timpul verii, unele rezervoare din incinta sunt stropite cu apa; 

 Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de 

catre vant); 
Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor de acces se efectueaza de cate ori este necesar 

 Benzile transportoare inchise, transport pneumatic (notati necesitatile energetic mai mari); 
Benzile de transport uree, azotat de amoniu/ nitrocalcar, carbonat de calciu sunt inchise 

 curatenie sistematica; 
Mentinerea starii de curatenie in platform este obligatie permanenta pentru toti angajatii; 

 Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces. 
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Instalatia de Amoniac  
Gazele reziduale cu continut de amoniac si CO2  rezultate sunt colectate adecvat (separare din efluentul 

gazos rezidual si reutilizare in alte procese). 

Gazele reziduale cu continut de NOx, SO2, CO si pulberi rezultate de la Instalatia de amoniac-Reformerul 

primar, Supraincalzitor si cazane auxiliare sunt evacuate in atmosfera prin 3 cosuri de dispersie; 

Instalatia uree granulata 

Gazele reziduale cu  continut de amoniac rezultate din etapa de separarea carbamatului de amoniu si 

condensare, sunt trecute intr-un scruber spalator pentru reducerea continutului de amoniac. Efluentul gazos 

rezidual este evacuat prin 2 surse stationare de emisie.  

Gazele reziduale cu continut de pulberi si amoniac aferente turnului de granulare sunt evacuate prin 

intermediul a 6 cosuri de dispersie, fara a fi trecute prin sisteme de reducere.  

De la Instalatia de hidroliza-desorbtie rezulta emisii de NH3, care sunt evacuate in atmosfera printr-un cos de 

emisie 

Instalatia AN/CAN 

Gazele reziduale cu continut de pulberi si amoniac aferente Instalatiei AN/CAN sunt evacuate prin 

intermediul unui cos de dispersie, fiind trecute in prealabil printr-un sistem de reducere a pulberilor (baterie 

de cicloane pentru desprafuire).   

Instalatia Acid Azotic 

Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de fabricatie acid azotic. Pana la data 

de 31.12.2014 se va realiza implementarea unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la coşul de evacuare 

aferent instalaţiei de HNO3, prin distrugerere catalitică. 

 

5.2.3 COV 

 

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza: 
 

De la Catre Substante 
Tehnici utilizate pentru 

minimizarea emisiilor 

    

NU ESTE CAZUL 

    

 

5.2.4 Sisteme de ventilare 

 

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare, dupa cum urmeaza: 
 

 

Indentificati fiecare distem de ventilare Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor 

Centrala termică 
Tubulatura de ventilatie in hala cazanelor  -(introduce si 

scoate aer direct in atmosfera –asigurare microclimat) 

Instalatia de uree stamicarbon 

Ventilatoarele de la turnul de granulare asigura 

evacuarea, pentru dispersia in atmosfera a gazelor 

reziduale cu continut de amoniac si pulberi de uree. 

 

Instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar 

Coşul de dispersie asigura evacuarea, pentru dispersia in 

atmosfera a gazelor reziduale cu continut de amoniac si 

pulberi de azotat de amoniu/nitrocalcar. 

 

Laboratoare  ITQ 

Tubulatura de ventilatie la camerele din cadrul 

laboratoarelor de control calitate (introduce si scoate aer 

direct in atmosfera – asigurare microclimat) 

Laborator Mediu - Toxicologie 

Tubulatura de ventilatie la camerele din cadrul 

laboratorului  (introduce si scoate aer direct in atmosfera 

– asigurare microclimat) 
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Instalatiile de pe platformă sunt amplasate in aer liber si nu necesita sistem de ventilatie. 

Sistemele de ventilatie existene sunt aferente cladirilor in care functioneaza laboratoare (laboratoare de 

sectie, laborator central, de mediu, depozit de reactivi). 

Functionarea sistemelor de ventilatie locala nu este continua, ci este functie de analizele ce se efectueaza 

in laborator. Debitele aspirate / refulate din salile de laborator sunt foarte mici, iar concentratia de poluanti este in 

general redusa. 

 
 

5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare 

 

5.3.1 Sursele de emisie 

 

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata 

Sursa de apa uzata 

Metode de minimizare a 

cantitatii de apa 

consumata 

Metode de epurare Punctul de evacuare 

Inst. Amoniac 

- ape uzate – ape cu incarcare 

chimica redusa (condens de la 

compresie gaz metan si gaz sinteza, 

purje cazane recuperatoare caldura 

reformare secundara, conversie 

inalta si joasa temperatura, sinteza) 

-scurgeri accidentale 

- ape uzate spalare pavimente 

 

 

-rationalizare consum  

 

 

 

 

 

-curatirea uscata  

 

- -preepurare in 

instalatia de stripare 

ioni amoniu  

-  

-  

-  

-  

 

- prin canal C1  (retea ape 

conventional curate) in 

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

Inst. Uree granulata 

-ape uzate – condens tehnologic de 

la faza de concentrare solutie uree 

 

-ape de spalare pavimente si 

echipamente 

 

 

  

 

-curatirea uscata  

 

 

-statie de preepurare 

locala – instalatie de 

hidroliză - desorbţie 

 

- prin canal C1 (ape 

conventional curate) in 

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

Instalaţia Azotat de amoniu 

/Nitrocalcar 

- ape uzate de la concentrarea 

soluţiei ( condens acid ) 

 

 

-ape de spalare pavimente si 

echipamente 

- reutilizarea condensului 

rezultat din fazele de 

evaporare, prin 

introducerea acestuia în 

procesul de fabricare a 

acidului azotic, 

-curatire uscata 

-preepurarea 

excesului de condes 

in instalatie de 

stripare ioni amoniu  

- prin canal C1 (ape 

conventional curate) in 

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

Instalaţia de Acid azotic 

- purje din faza de recuperare 

căldură,apă de răcire lagăre 

suflante, retur apă recirculată de la 

răcitoarele de condens acid; 

-ape de spalare pavimente si 

echipamente 

 

- optimizarea sistemului de 

recirculare; 

 

 

-curatire uscata 

 

 

 

- prin canal C1 (ape 

conventional curate) in 

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

Instalaţia UREAN 32 

- ape de spalare pavimente si 

echipamente 

 

-curatire uscata  

– rationalizare consum 

 

 

 

- prin canal C1 (ape 

conventional curate) in 

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

Inst. Apa demineralizata 
-ape uzate de la regenerarea 

 

-optimizarea proceselor si a 

 

-statie locala de 

- prin canal C1 (ape 

conventional curate) in 
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schimbatorilor de ioni si ape de 

spalare a acestora 

timpilor pentru regenerare 

si spalare coloane de 

schimb ionic 

preepurare  - 

omogenizare prin 

barbotare cu aer si 

neutralizare a apelor 

acide si bazice  

canalul UHE (racord D4) 

sau direct in raul Bistrita 

(racordul D2) 

 

 

5.3.2 Minimizare 

 

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutalizabila sau recirculata. 

 

Consumul apei pe platforma  SC GA PRO CO CHEMICALS SA este minimizat  prin recircularea apei din 

gospodariile de ape recirculata :  

-Ciclul I-III la un grad de 95% 

-Turnurile Hammon la un grad de 90-91% 

Reutilizarea apelor preepurate nu este eficienta din punct de vedere economic. 

Minimizarea consumului de apa este realizat prin: 

- utilizarea sistemelor de recirculare 

-aplicarea curatirilor uscate pentru instalatii si pavivente  

- aplicarea regulate a tehnicilor de buna gospodarire la functionarea si intretinerea facilitatilor existente 

- prevenirea si controlul scurgerilor. 

 

5.3.3. Separarea apei meteorice 

 

Confirmati ca, apele meteorice sunt colectate separate de apele uzate industrial si identificati orice zona in care 

exista un risc de contaminare a apelor de suprafata. 

 

Apele meteorice sunt colectate separate de apele uzate industriale, respective prin canalizarea interna de ape 

meteorice si dirijate in colectorul comun (prin care se reunesc cu apele conventional curate), fiind evacuare in 

emisar natural. 

 

 

5.3.4 Justificare 

 

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat, prezentati o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un 

nivel la care acesta poate fi reutilizat ( de ex. prin ultrafiltrarea acolo un este adecvat). 

Efluentii de ape reziduale sunt preepurati in instalati locale de preepurare (bazin neutralizare aferent Instalatiei 

Demineralizare, Instalatia hidroliza-desorbtie aferenta instalatiei Uree, Statii locale de stripare a ionilor de amoniu 

aferente Instalatiilor de ammoniac si AN/CAN) si evacuati, prin canalizarea convenţional curată, in canalul UHE 

sau direct în râul Bistriţa. 

 

5.3.4.1 Studii 

 
Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilitea celei mai adecvate metode in veedrea incadrarii in valorile limita 

de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerate-le si indicate data pana la care vor fi finalizate 

Studiu data 

Nu este cazul  

 

Societatea are realizat un Studiu de solutie in vederea reducerii poluantilor specifici apelor uzate (NH4+, NO3-, 

Uree, Cl-) si incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate in limitele prevazute prin HG 352/2005 
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care modifica si completeaza HG 188/2002 Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in punctul de control final D5, 

proiectul de executie fiind in curs de realizare. 

 

 

5.3.5. Compozitie eflentulului 

 

Identificati principalii compusi chimici ai eflentului general (enclusiv sub forma de CCO)  si ce se intampla cu ei 

in mediu. 

 

Evacuarea in canalul UHE 

 

Parametru/ 

indicator 

de calitate 

Punctul de 

evacuare 
Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) 

Valori 

medii 

trimestriale 

2011 

Valori 

medii 

trimestriale 

2012 

Ph 

Canal 

UHE 

- pH-ul acid sau alcalin al unei ape uzate poate constitui o 

cauza a perturbarii echilibrului biologic al emisarului 

natural, inpiedicand desfasurarea normala a procesului de 

autoepurare 

- efecte de distrugere a f lorei si faunei acvatice 

4.14-8.16 7.61-7.96 

Materii in 

suspensie 

- produc dezoxidarea apei, ducand la formarea de produsi 

toxici pentru flora si fauna acvatica. Gazele rezultate ca 

urmarea a descompunerilor antreneaza malul in masa apei, 

deteriorand calitatea acesteia. 

2.07-7.87 2.62-3.47 

Substante 

extractibile 

cu eter de 

petrol 

- formeaza pelicula care impiedica absorbtia oxigenului din 

aer; 

-actiunea distrugatoare asupra organismelor acvatica (fito si 

zooplancton) 

-influenteaza negativ procesele de mineralizare a apei, 

oxidabilitatea  

-autopurificarea apei se face in ritm foarte lent 

Irizatii 

petroliere 

Irizatii 

petroliere 

Substante 

organice 

- poluarea cu substante organice produce un impact 

semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin schimbarea 

compozitiei speciilor, scaderea biodiversitatii speciilor, 

precum si reducerea populatiei piscicole sau chiar 

mortalitatea piscicola in contextual reducerii drastice a 

concentratiei de oxigen. 

CCOCr 

12.6-34.6 

CBO5 

1.41-13.56 

CCOCr 

10.07-16.4 

CBO5 

1.21-3.95 

Compusi 

cu azot 

 - compusii cu azot conduc la eutrofizarea apelor 

(imbogatirea cu nutrient si crestere excesiva a algelor), ceea 

ce determina schimbarea compozitiei speciilor, scaderea 

biodiversitatii speciilor, precum si reducerea utilizarii 

resurselor de apa (apa potabila, recreere, etc) 

  

NH4
-
 4.8-18.6 1.53-4.66 

Azotiti 0.39-8.32 0.59-0.97 

Azotati 0.36-20.0 13.92-18.5 

Uree 3.27-11.1 1.42-6.16 

Fosfor 

total 

- compusii cu fosfor favorizeaza dezvoltarea rapida a 

algelor la suprafata apei 
0.136 <0.037 

Cloruri  - clorurile si sulfatii sunt indicatori ai gradul de 

mineralizare, care la concentratii mari afecteaza mediul de 

viata al organismelor acvatice 

23.4-52.5 22.9-36.2 

Sulfati  35.0 

 

Fata de limitele impuse prin autorizatia de gospodarile a apelor detinuta de societate, se remarca : 

-neincadrarea valorilor medii trimestriale pentru indicatorii de calitate amoniu si pH in domeniul stabilit prin 

AGA nr. 40/2007 revizia 2011 in trimestrul II – 2011 

-prezenta permanenta a irizatiilor datorate scaparilor de substante petroliere in apele uzate evacuate de societate.  
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Pe parcursul anului 2012 s-au inregistrat o serie de depasiri pentru indicatorii de calitate urmariti in apele uzate 

evacuate de societate, respectiv: 

 

- în luna iunie, perioada 11.06. – 20.06.2012 a fost depăşită CMA de azot amoniacal în apele uzate 

evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare medie de 37,0 mg/l NH4
+
, faţă de CMA 

15,0 mg/l NH4
+
; 

- în 18.09.2012, ora 20
45

 s-a înregistrat o depăşire a concentraţiei maxim admise la azot amoniacal în apele 

uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  de 89,62 mg/l NH4
+
, faţă de 

CMA 15,0 mg/l NH4
+
. Efectul s-a manifestat pe receptor, canal UHE – secţiunea Zăneşti, cu modificarea 

clasei de calitate.  Evenimentul s-a produs pe fondul pornirii instalaţiilor, conform Notificării 

nr.8279/17.09.2012, şi a fost de scurtă durată, luându- se imediat măsuri de remediere; 

- în data de 21.08.2012, la ora 19
20

, laboratorul SGA Neamţ a inregistrat o depăşire a  concentraţiei maxim 

admise la azot amoniacal  în apele uzate evacuate prin colectorul propriu C1-D4, înregistrâdu-se o valoare  

de 56,12 mg/l NH4
+
, faţă de CMA 15,0 mg/l NH4

+
, fapt pentru care societatea a fost amendată 

contravenţional. Amenda contravenţională a fost contestată la judecătoria teritorială competentă, întrucât 

la această dată instalaţiile tehnologice de pe amplasament erau oprite complet din 17.08.2012, conform 

Notificării nr.7666/20.08.2012 şi nu existau nici un fel de condiţii pentru a deversa în canalul UHE, 

substanţe ce puteau afecta calitatea apelor, fapt susţinut şi de analizele efectuate la canalul 170 ( punctul 

de iesire a apelor uzate de pe amplasament). 

 

 

             5.3.5.1 Studii 

 
Sunt necesare studii pe termen lung pentru a stabili destinatia in mediu si impactul acestor evacuari?  Daca 

da,enumerati-le  si  indicati datapanala care vor fi finalizate 

 

Studiu data 

Realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de 

deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare 

indus si lua masurile necesare reducerii impactului de mediu. 

 

2013-2014 

 

            

 5.3.6 Toxicitate 

 

 Prezenti lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari 

de toxicitate sau propunerea de evaluare / diminuare a toxicitatii efluentului,. 

 

Poluantii specifici activitatii desfasurata pe platforma GA PRO CO CHEMICALS Săvineşti  sunt compusii cu 

azot, care in cantitate mare conduc la cresterea excesiva a algelor, ceea ce determina schimbarea compozitiei 

speciilor, scaderea biodiversitatii speciilor, precum si reducerea utilizarii resurselor de apa (apa potabila, recreere, 

etc.) 

 

In prezent, apele uzate rezultate din instalatiile de preepurare locală se reunesc cu apele conventional curate si 

pluviale intr-un colector general. In conditii accidentale, cand concentratia poluantilor deversati creste, impactul 

deversarilor in receptor poate deveni semnificativ. 

 

Acolo unde exista studii, care au identificat substante periculoasse sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati 

din orice informatii disponiobile reefritoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea 

impactului potential. 
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Societatea are in vedere  : 

-realizarea de lucrari de reabilitare a unor bazine de retentie din cadrul Instalatiei Carbonat de calciu (in 

conservare), in scopul stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare – Amoniac – Uree si aplicarea unei 

solutii tehnologice de preepurare/epurare a acestora (conform Programului de etapizare AGA); 

-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de deversare) in 

situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare indus. 

 

 

5.3.7 Reducere CBO 

 

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza 

direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care por fi luate 

pentru reducerea CBO. Daca nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati. 

 

Efluentului de ape uzate evacuat din societate in emisar, prezinta  o incarcare redusa cu substante organice, acest 

indicator nefiind  specific proceselor desfasurate pe amplasament.  

 

5.3.8 Eficienta statie de epurare orasenesti 

 

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, 

demonstrati ca : epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca 

apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazataaa pe reducerea incarcarii (si nu concentratiei ) fiecarui 

poluant in apa epurata evacuata. 

 

Nu este  cazul .  

 

Doar, apele menajere evacuate de pe amplasamentul GA PRO CO CHEMICALS sunt epurate în Staţia de epurare 

mecano – biologică a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti. 

 

5.3.9 By –pass –area si protectia statiei de epurare a apelor uzate  

 

Demonstati  ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate (in situatii de viituri provocate de furtuna 

sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabila de 

redusa (poate ca ar trebui sa discutati  acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare). 

 

 
Societatea are posibilitatea de captare a apelor pluviale prin reţeaua de ape convenţional curate, cu evacuarea in 

Canalul UHE (prin racordul D4) fie direct in raul Bistrita (prin racordul D2). 

 

Realizarea lucrarilor de reabilitare a unor bazine de retentie din cadrul Instalatiei Carbonat de calciu (in 

conservare), in scopul stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare – Amoniac – Uree (conform 

Programului de etapizare AGA), ofera posibilitatea de control cantitativ asupra deversarilor de ape uzate in 

receptor. Adoptarea unei solutii de epurare ofera si controlul calitativ al deversarilor. 

 

 5.3.9.1  Rezervoare tampon 

 

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile 

maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare. 

 

Modernizarile efectuate la instalatiile in functiune au constituit la reducerea gradului de incarcare in poluanti a 

apelor uzate rezultate din procesele tehnologice. 
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Se poate afirma ca in acest moment capacitatea statiilor de preepurare locale  nu este depasita în condiţii normale 

de funcţionare, astfel incat la evacuarea in emisar concentratia poluantilor din apa uzată evacuată în canalul UHE 

sa nu depaseasca valorile limita admise prin Autorizatia de Gospodarire a apelor in vigoare.      

Masurile din Programul de etapizare AGA, vor conduce la tinerea sub control si a situatiilor de deversari 

accidentale. 

 

5.3.10 Epurarea pe amplasament 

 

Pe amplasament preepurarea  se realizeaza in cadrul instalatiilor: 

 

Instalaţia de ammoniac - secţiunea stripare condens tehnologic. 

Rol: reducerea conţinutului de amoniac din condensul tehnologic rezultat din fazele de preparare şi purificare a 

gazului de sinteză. Condensul tehnologic provenit din fazele de preparare şi purificare a gazului de sinteză este  

preluat de pompele de condens, trecut printr-un schimbător de căldură, după care intră într-un scruber cu grătare, 

circulând în contacurent cu abur de 4 ata. Condensul purificat de amoniu, este trimis în turnurile Hammon. 

 

Instalatia de uree - sectiunea de hidroliza-desorbtie din instalatia Uree 

Rol: reducerea continutului de amoniac si uree din apa/condensatele de process. 

Dupa preincalzire, apele uzate sunt introduse intr-o prima coloana de desorbtie, unde se recupereaza cea mai mare 

parte din cantitatile de amoniac si uree remanente din apele uzate. Apa uzata epuizata in amoniac si uree, rezultata 

la partea inferioară a coloanei de desorbtie, va alimenta hidrolizorul, care va reduce continutul de uree in apa 

tratata sub 5 ppm. Prin stationarea apei uzate la 210
0 
C in hidrolizor, se produce hidroliza urmelor de uree, care se 

transforma in amoniac si dioxid de carbon. Dupa hidroliza, apa hidrolizata este racita, inainte de a fi introdusa in a 

doua coloana de desorbtie. In partea inferioara a celei de-a doua coloana de desorbtie se introduce abur viu saturat 

pentru eliminarea restului de amoniac si dioxid de carbon din solutie. Vaporii rezultati din cea dea doua coloana 

de desorbtie sunt utilizati ca agent de stripare in prima coloana de desorbite. Vaporii rezultati din prima coloana 

de desorbtie si din hidrolizor sunt condensati, formandu-se carbamat de amoniu. Solutia diluata de carbamat de 

amoniau formata prin intermediu unui separator, este partial refluxata in varful primei coloane, restul de solutie 

diluata de carbamat de amoniu este trimisa inapoi in instalatia de uree, spre prelucrare. 

 

Instalatia de azotat de amoniu/nitrocalcar - secţiunea stripare condens tehnologic (obiectiv de investitie 

realizat) 

Rol: reducerea conţinutului de amoniac din condensul tehnologic 

Capacitatea de prelucrare a instalatiei este de cca. 6 mc/h condens impur provenit de la instalatia AN/CAN cu o 

incarcare de cca. 170 mg/l amoniac si 2400 – 3200 mg/l azotat de amoniu. Condensul stripat ajunge la un continut 

de max. 3 – 4 mg /l amoniac.     

Instalatia de apa Demineralizata II – Bazin neutralizare ape acide si bazice 

Rol: neutralizarea apelor acide cu cele bazice rezultate de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni din cadrul 

instalatiei Demineralizare. 

Bazin de neutralizare din beton, protejat cu cărămidă antiacidă, cu un volum V = 400 mc. Apele acide provenit de 

la spalarea rasinilor cationice sunt neutralizate cu apele alcaline provenite de la spalarea  rasinilor anionice. Dupa 

corectia de pH, apele neutralizate sunt dirijate catre evacuarea finală. 
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Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este 

cazul). Completati tabelul de mai jos:  

 

Pe amplasament exista statii locale de preepurare : 

- A - omogenizare/neutralizare in cadrul Instalatiei de demineralizare II 

- B - instalatie de stripare - hidroliza in cadrul Instalatiei uree granulata  

- C – instalatii de stripare in cadrul Instalatiilor de amoniac si AN/CAN 

Apele uzate (efluenti de ape uzate, preepurate local, ape conventional curate, ape pluviale) din amplasamentul SC GA-PRO-CO CHEMICALS SA sunt 

evacuate prin canalizarea conventional curata canal C1 in Canalul UHE (prin deversor D4) sau direct in raul Bistrita (prin deversor D2). 

  

Tehnici de epurare a efluentului - Statii de preepurare ape uzate 

 
Statie  Obiective Tehnici Parametri principali 

Parametrii proiectati Statia de epurare 

analizata 

Parametri de 

performanta 

Eficienta epurarii  

E
p

u
ra

re
 p

ri
m

ar
a 

Reducerea 

fluctuatiilor de debit 

si intensitate ale 

efluentului 

Egalizarea 

debitului 

Capacitate Da –A,B,C  A-capacitate 400 mc 

 

B -capacitate = 50mc/h 

 

 

 

C-capacitate = 6mc/h 

A-ridicata 

 

B -ridicata 

5 mg/l amoniu; 

5 mg/l uree. 

 

 

C-ridicata 

max. 3 – 4 mg /l 

amoniac 

Prevenirea 

deteriorarii statiei de 

epurare 

Rezervoare de 

deviatie  

Capacitate Da –B, C Control automatizat al 

instalatiilor 

 

Indepartarea solidelor 

de dimensiuni mari si 

a unor poluanti 

precum grasimi 

uleiuri si lubrifianti 

(GUL) 

Gratare   Capacitate 

 

   

Indepartarea solidelor 

in suspensie / 

vopselelor 

Centrifugare  Nu se aplica   

Decantare  Nu se aplica   

Flotare 

pneumatica  

 Nu se aplica   
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E
p

u
ra

re
 

se
cu

n
d

ar
a 

Indepartarea CBO Epurare aeroba   Nu se aplica   

  Epurare 

anaeroba 

 Nu se aplica   

Tratarea si eliminarea 

namolului 

Concentrare si 

deshidratare 

  Nu se aplica   

E
p

u
ra

r

e te
rt

ia
ra

 Reciclarea apei   Macrofiltrare  Nu se aplica   

Membrane  Nu se aplica   

Dezinfectie  Nu se aplica   

Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt 

masurile luate pentru reducerea emisiilor? 
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5.4 Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana 

5.4.1 Informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza: 

 

Sursa Poluanti 
Masa/unitatea de timp 

unde este cunoscuta 

% estimate din evacuarile 

totale ale poluantului 

respective din instalatie 

Reteaua de canalizare a platformei NH4
+
, NO

-
3, suspensii necuantificabila  

Rezervoare stocare materii prime 

lichide, conducte de transport 

materii prime lichide 

HCl,  NH3, NaOH, s.a necuantificabila  

Nota: 

Nu sunt posibile pierderi/scurgeri directe in apa de suprafata. Suprafeţele ocupate de instalatii sunt betonate, iar 

instalatiile tehnologice sunt racordate la sistemul de canalizare al platformei. Avand in vedere faptul ca 

materialele din care sunt confectionate conductele de canalizare sunt rezistente la coroziune si actiuni mecanice, 

se estimeaza că pierderile in subteran datorate aparitiei de fisuri sunr reduse.  

Scurgeri de poluanti in apa subterana pot aparea accidental, din canalizari, sau in cazul unor ploi torentiale care 

pot antrena poluantii din sol. 

 

Descrieţi pozitia actual sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice  BAT care demonstreaza ca 

propunerile sunt BAT  fir prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) 

sau a utilizarii masurilor alternative. 

  

5.4.2. Structuri subterane 

 
Cerinte caracteristica a BAT Conformare cu BAT 

DA/NU 

Document de referinta Daca nu va 

conformati 

acuma, data 

pana la care va 

puteti conforma 

Furnizari planul (planurile) de 

amplasament care identifica traseul 

tuturor drenurilor, conductelor si 

canaleleor si al rezervoarelor de 

depozitare subterane din instalatie. 

(Daca acestea sunt déjà identificate 

in planul de inchidere a 

aplasamentului sau in planul 

raportului de amplasament, faceti o 

simpla referire la acestea) 

DA 

Structuri subterane: 

- retele de apa portabila, de 

incendiu, industrial 

-retea apa recirculata, apa 

de adaos 

-retea canalizare  

conventional curate 

-retea canalizare menajera 

-colectorul general 

 

 

Raport de amplasa-ment 

SC GA PRO CO 

CHEMICALS SA 

 

 

Planul cu retelele de 

canalizare este anexat 

 

 

Pentru toate conductele, canalele si 

rezervoarele de depozitare subterane 

confirmati ca una din urmatoarele 

optiuni este implementata: 

-izolatie de siguranta 

-detectarea continua a scurgerilor 

 

-un program de inspectie si 

intretinere  

 

 

 

 

Da 

Nu 

 

Da 

 

 

 

 

Proiect de constructie si 

executie 

- 

Programul de control al 

serviciului control 

instalatii 
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5.4.3. Acoperiri izolante 

 

Cerinta Da/nu 

Daca nu, data 

pana la care va 

fi 

Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru 

inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de 

protectie care ia in considerare: 

-capacitati; 

-Grosime; 

-Precipitatii 

-Material 

-Permeabilitate 

-Stabilitate/consolidare; 

-Rezistenta la atac chimic; 

-Procedure de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii 

constructiei 

Da 

 

-proceduri de inspectie si  

reparatii-intretinere 

 

 

-program de reparatii 

curente 

 

-program de reparatii revizie 

anuala 

 

Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? da  

 

 5.4.4. Zone de poluare potentiala 

Pentru fiecare zona, in care exista posibilitatea ca activitatile să polueze apa subterană, confirmati ca structurile 

instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare 

corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos 

Acolo unde nu se conformeaza indicate data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele 

corespunzatoarea instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar. 

 

Zone potenţiale de poluare 

 
Cerinta     

Confirmati 

conformarea sau o 

data pentru 

conformarea cu 

prevederile pentru: 

Depozitare materii 

prime  

Rezervoare produse 

auxiliare 

Depozite produs 

finit  

Rampe de incarcare-

descarcare 

Sprafata de contact 

cu solul sau subsolul 

este impermeabila 

da da da da 

Cuve etanse de 

retinere a 

deversarilor 

da da da da 

Imbinari etanse ale 

constructiei 

da da da da 

Conectarea la un 

sistem etans de 

drenaj 

Da, legatura la 

canalizare 

Da, legatura la 

canalizare 

Da, legatura la 

canalizare 

Da, legatura la 

canalizare 

 

 

 

Daca exista motive special pentru care considerate ca riscul este suficient de scazut si nu impune  
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5.4.5. Cuve de retentie 

 

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, 

confirmati faptul ca exista cuve de rententie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de 

mai jos. Daca nu se conformeaza, indicate data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare 

instaltiei analizate si repetati tabelul daca este necesar. 

*Toate rezervoarele, de materii prime, produse intermediare si produse finite sunt pozitionate pe platforme betonate 

prevazute cu cuve de protectie si sisteme de evacuare in statiile locale de preepurare sau in retelele de canalizare 

existente. 

 
Cerinta Rezervoare acizi (HCl, NaOH, UREAN 32 , apă 

amoniacală, formaldehidă , HNO3) 

Tancuri amoniac 

Sa fie impermeabile si rezistente la 

materialele depozitate 

Rezervoarele de acid clorhidric, acid azotic, 

hidroxid de sodiu, UREAN 32 şi formol sunt 

prevazute cu : 

- cuve de retentive captusite cu caramida antiacida 

sau rexidur (material izolant) 

- mijloace de indicare nivel, pompe pentru 

evacuarea eventualelor scurgeri sau a pierderii 

accidentale 

Toate proiectele cuvelor de retentie au luat in 

calcul capacitatea maxima a rezervoarelor de 

stocare acizi, baze astfel incat să se poată prelua 

intreaga cantitate de lichid scursa, in caz de avarie 

da 

Sa nu aiba orificii de iesire (adica 

drenuri sau racorduri) sis a se scurga 

colecteze catre  un punct de 

colectare din itneriorul cuvei de 

retentie 

da 

Sa aiba traseele de conducte in 

interiorul cuvei de retentiei sa nu 

patrunda in suprafetele de siguranta 

da 

Sa fie proiectat pentru captarea 

scurgerilor de la rezervoare sau 

robinete 

da 

Sa aiba o capacitate care sa fie cu 

110% mai mare decat cel mai mare 

rezervor sau cu  25% din capacitatea 

totala a rezervoarelor 

da 

Sa faca obiectul inspectiei vizuale 

regulate si orice continuturi sa fie 

pompate in afara sau indepartate in 

alt mod, sub control manual, in caz 

de contaminare 

da da 

Atunci cand nu este inspectat, in 

mod frecvent, sa fie  prevazut cu un 

sensor de nivel inalt si cu alarma, 

dupa caz 

da da 

Sa aiba puncte de umplere in 

interiorul cuvei de retentie unde este 

posibil sau sa aiba izolatie adecvata 

da da 

Sa aiba un program sistematic de 

inspectie a cuvelor de retentive, (in 

mod normal visual, dar care poate fi 

extins la teste cu apa acolo unde 

integritatea structural este incerta ) 

da da 

 

Daca exista motive special pentru care considerate ca ristul este sufieict de scazut si nu  impune masurile de mai sus, 

acestea trebuie explicate aici 
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5.4.6 Alte riscuri  asupra solului 

 

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol 
Identificati orice alte structuri, aactivitati, instalatii, 

conducte, care datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor 

ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau 

a cursurilor de apa 

Tehnici implementate sau produse pentru prevenirea 

unei astfel de poluari 

Conducte de canalizare Program inspectie si interventie, daca este cazul 

Conducte  estacada Etansare 

 

  5.5. Emisii in ape subterane 

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregratirea informatiilor solicitate. Totusi, daca 

dumneavoastra considerati ca este posibil să evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 

310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC5 sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa 

subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de 

Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu. 

 

5.5.1 Exista emisii directe sau indirect de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din 

instalatie, in apa subterana? - Nu 

 

Supravegherea- aceasta  va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatoru efectuarea unui studio 

hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie 

necesare prevenirii poluarii apei subterare. 

 
Nr. 

crt. 

Denumire Substantele monitorizate Amplasamentul punctelor 

de monitorizare 

Frecventa 

1 Ce monitorizare a calitatii 

apei subterane este/ va fi 

realizata 

Sunt monitorizare 5 foraje 

de observatie. 

pH, amoniu, nitraţi, 

conduc-

tivitate,nitriţi,cloruri,sulfaţi

, fier total, oxidabilitate, 

duritate  

totală, temperatură 

- FC1 - zona depozitului 

de amoniac 

-FC2 - zona depozit azotat 

de azotat –ambalare uree 

- FC3-  zona tancului de 

amoniac TK251 

-FH1- limita N-V 

amplasament 

-FH2 – depozit uree 

granulată 

 

 

Trimestrial 

2 Ce masuri de precautie 

sunt luate pentru 

prevenirea poluarii apei 

subterane 

Pentru a preveni poluarea in continuare cu poluantii specifici activitatii, 

sunt luate urmatoarele masuri: 

- amplasarea tuturor rezervoarelor pe platforme betonate prevăzute cu cuve 

de retenţie şi sisteme de preluare a scurgerilor; 

- verificarea periodica a retelelor de canalziare ape uzate 

- inspectia starii rezervoarelor, a conductelor de transport lichide 

- evitarea depozitarii materiilor prime si auxiliare, a produselor finite sau 

deseurilor de orice nature in alte locuri,  decat cele destinate acestui scop. 

 

Calitatea freaticului existent în perimetrul Platformei Industriale Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM S.A., 

unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp un proces de 

poluare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici.  

Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a compusilor 

anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati activitatilor desfasurate în trecut de AZOCHIM si 

în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt: amoniul, azotatii si azotitii. Incarcarea organica 
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(exprimata ca CCOCr) nu reprezinta un indicator specific activitatilor desfasurate de S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS S.A. 

Direcţia de curgere a pânzei freatice, conform informaţiilor din Bilanţul de mediu nivel I, este NV –SE, cu o pantă 

pe direcţia principală de 3
0
/00, care suferă modificări la limita terasei şi în zona captărilor.Permeabilitatea stratului 

acvifer este frecvent cuprinsă între 500 – 1300 m/zi, cu o valoare medie de 600m/zi şi o viteză medie de curgere a 

apei, pe direcţia principală, de 2m/zi. Condiţiile litologice favorizează migrarea poluanţilor, atât pe direcţia 

orizontală cât şi pe cea verticală. 

In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.exista 5 foraje de control a calitatii panzei freatice. 

Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in aval de de Platforma industriala Savinesti, 

evidentiaza un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor societatilor din amonte (forajul FH1), inclusiv a 

societatii analizate. Aportul de poluare remarcat in special pentru indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul 

din aval, comparativ cu cel din amonte se datoreaza activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in prezent pe 

amplasamentul S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A.. 

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o tendinta de scadere a 

nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se totusi o poluare 

semnificativa. 

 

 

5.5.2 Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si 

al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respective sunt depozitate substante 

periculoase. este necesar sa specificati: 

-frecventa controlului si personalul responsbil 

- cum se face intretinerea 

-exista sume cu aceasta destinatie prevzute in bugetul anual al firmei? 

 

Exploatarea si intretinerea instaltiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare se asigura de catre 

personalul specializat: 

- intretinerea si micile reparatii sunt  efectuate de catre  personalul specialist din cadrul unitatii;  

- lucrarile de amploare se executa de catre personal de specialitate din afara unitatii.  

Reparatiile curente se executa in perioada dintre revizii, remediindu-se defectiunile care nu sunt de natura sa 

produca intreruperea garniturilor de etansare, revizia si repararea vanelor, curatirea conductelor. 

Lucrarile care fac obiectul  exploatarii si intretinerii retelelor de canalizare sunt: 

- control periodic exterior si interior al retelelor; 

- intretinerea retelelor si constructiilor anexe; 

- spalarea si curatirea retelelor; 

-desfundarea canalelor si rigolelor. 

Controlul periodic al retelelor de canalizare urmareste asigurarea functionarii normale a acestora si consta in 

verificarea tehnica la exterior si la interior a retelelor, a tuturor constructiilor si instalatiilor aferente, in vederea 

stabilirii masurilor de luat. 

Controlul exterior se face prin parcurgerea a suprafata a traseelor canalelor. In cadrul controlului exterior se 

desfac capacele tuturor caminelor de vizitare si se constata: 

- daca pavajul sau terenul din jurul caminelor si al gurilor de scurgere este uscat si daca nu are denivelari; 

- daca gratarele/ capacele gurilor de scurgere nu sunt crapate sau daca nu sunt bucati de capac sau  de gratare 

sparte, care lasa guri periculoase pentru circulatie sau permit gunoaielor sa infunde canalele. 

La controlul interior al canalizarii, se face o verificare temeinica a starii caminelor de vizitare, a gurilor de 

scurgere si canalelor si se stabileste necesitatea pentru eventuale interventii de reparatii sau curatire. 

Controlul interior al colectoarelor vizitabile se face prin parcurgerea lor de catre echipele de control. In cadrul 

controlului interior se constata: 

- daca peretii caminelor de vizitare si al gurilor de curgere nu  au suferit degradari; 

- daca ramele capacelor si ale gratarelor, precum si treptele din camine sunt bine fixate; 

- daca tuburile canalului nu prezinta fisuri sau deformari; 
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- daca scurgerea prin rigolele caminelor si a camerelor de racordare se face normal si nu se produc depuneri 

care necesita curatirea. 

In cazul unei defectiuni se izoleaza tronsonul defect si se intervine pentru reparatie 

 

Sistemul de evidentă si informare cu privire la accidente/incidente 

In exploatare corecta a retelelor de canalizare trebuie sa se tina la zi urmaoarele evidente: 

- evidenta constructiilor si instalatiilor care alcatuiesc fiecare obiectiv in parte; 

-evidenta parametrilor functionali cantitativi si calitativi. 

Evidenta constructiilor si instalatiilor cuprinde : descrierea complete a componentei si a  modului de functionare a 

obiectuvului precum si releveele acestora. 

Evidenta parametrilor functionali cuprinde indicatori de calitate ai apei evacuate, pentru care se intocmeste o fisa 

de evident si consemnari in registrul de evident. Evidenta consumurilor effective de apa si a calitatii apelor 

evacuate se asigura de catre personalul de exploatare a instaltiilor de alimentare si evacuate. 

In cazul unor accidente, personalul de exploatare anunta seful ierarhic. 

Evidenta tuturor defectiunilor si reparatiilor effectuate trebuie tinuta in Raportul de tura. 

Incidentul cel mai des intalnit la retelele de canalizare este spargerea accidentala si obturarea, urmate de 

deversarea apei si poluarea subsolului si a panzei freatice. 

Masurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului si a panzei freatice, 

sunt: 

- urmarirea periodica a fenomenului de coroziune a conductelor si a constructiilor aferente; 

-  urmarirea starii de etenseitate a canalizarii; 

- urmarirea depunerilor in canalizari si camine si luarea de masuri pentru indepartarea lor; 

- urmarirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare. 
 

5.6. Miros 

 

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor 

sensibili (scoli, spitale, sanatoria, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante 

urat mirositoare sau care nu genereaza material urat mirositaore si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie 

separate la inceput utilizand Tabelul 5.6.1. 

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de 

veddere calitativ la inceputul tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) sii nu mai trebuie furnizate informatii 

detaliate in sectiunile urmatoare. 

In cazul in care receptorii se afla la mare distant si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut, 

informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele 

nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea 

mirosului atat cat va permite balanta costurilor  si beneficiilor. 

Daca este cazul, trebuie furnizate harti si planuri de amplasament  pentru a indica localizrea receptorilor, 

surselor si a punctelor de monitorizare. 

 

5.6.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros 

 

Activitatile care nu utilizeaza sa nu genereaza substante urat mirositoaer trebuie mentionate aici. Trebuie 

furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/ titularului activitaii sa nu 

mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea 

sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descries in Tabelul 5.6.3 

 

Se apreciaza ca principalele activitati desfasurat in cadrul platformei SC GA PRO CO CHEMICALS SA 

sunt activitaţi care produc sau utilizeaza amoniac - gaz puternic mirositor, care crează senzatii de iritare si 

disconfort la concentratii mici. 
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Acest miros apare datorita neetanseitatii echipamentelor din instalatii. Emisiile de amoniac sunt 

accidentale si cu durata intermitenta.  

In conditii normale de functionare a instalatiilor, mirosul de ammoniac nu este sesizabil intrucat cosurile 

de dispersie au fost proiectate corespunzator. 
 

5.6.2 Receptori 

(inclusive informatii referitoare la impactul asupra mediului si al reglementarile existene pentru monitorizarea 

impactului asupra mediului) 

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a 

fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea imapctului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu 

(pentru instalatiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in 

functie de acest perimetru. In acest caz ele trebuie incluse in tabelul de mai jos: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificati si 

descrieti fiecare 

zona afectata de 

prezenta 

mirosurilor 

Au fost realizate 

evaluari ale efectelor 

mirosului asupra 

mediului? 

Se realizeaza o 

monitorizare re 

rutina? 

Prezentarea generala a 

sesizarilor primite 

Au fost aplicate 

limite sau alte 

conditii? 
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5.6.3 Surse / emisii nesemnificative 

 

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ. 

Sursele nesemnificative pot fi separate prin evaluarea imapctului de mediu sau prin utilizarea unei abordari 

calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificarea acestei alegeri. 

Nu trebuie furnizate informatii suplimentare in Tabelul 5.6.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descries aici. 

Descrieti tipul de 

receptor si dati o 

aproximare a 

numarului  de 

locuritori, dupa caz 

Intr-o instalatie 

mare, diversi 

receptori pot fi 

afectati de surse 

diferite 

Descrieti locazarea 

su indicate pozitia pe 

un plan al localitatii 

(indicate si 

perimetrul procesului 

unde este posibil) 

De exemplu, orice 

evaluari care vizeaza 

IMPACTUL asupra 

receptorilor – adica nu 

efecte la nivelul 

amplasamentului, (la 

sursa), desi pot utilize 

ca date primare date 

care provin de la sursa.  

Astfel de evaluari pot 

include modelari ale 

dispersiei, studii 

privind populatia, 

sondaje privind 

perceptia publicului, 

observatii in teren, 

olfactometrie simpla 

sau orice monitorizare 

a aerului ambiental. 

Cand au fost acestea 

realizate si cu ce scop? 

Care au fost rezultatele 

privind efectu / 

impactul asurpa 

receptorilor? 

Se realizeaza o 

monitorizare 

suplimentara care se 

refera la impact 

(monitorizarea sursei 

este inclusa in Tabelul 

5.6.3.1). Aceasta ar 

putea cuprinde  

“testari olfactive” 

efectuate in mod 

regulat pe perimetru 

sau o alta forma de 

monitorizare a aerului 

ambiental. 

Sub ce forma, care 

este frecventa de 

realizare si care sunt 

rezultatele obistnuit? 

Au fost primate vreodata 

sesizari? 

Cate, cand si la cate 

incidente sau sursa/ 

receptori separate se refera 

acestea ? 

Care este/ a fost cauza si 

daca a fost corectata? 

Daca nu au facut-o déjà in 

alta parte a solicitarii, 

Operatorul/titularul 

activitaiii trebuie sa 

confirme ca are 

impementantata o 

procedura pentru 

solutionarea sesizarilor. 

Au fost impunse 

conditii sau limite 

de catre 

Autoritatea 

Regionala de 

Mediu care se 

refera la receptorii 

sensibili sau la alte 

localizari.  

De ex. restrictiii de 

amplasare, coduri 

de buna pracica, 

conditii stabilite 

pentru instalatiii 

existente 

Zone locuite 

invecinante: 

- spre N: 15 km –

Girov; 

- spre N-E: 

Mărgineni; 

- spre N-V: 4km-D-

va Roşie 

- spre S: 12km-

Borleşti 

-spre S-E: 2km D-va 

Deal/ Roznov- 5km 

- spre S-V:5km –

Piatra Şoimului 

Spre V- SV: 2km- 

sat Săvineşti 

Nu au fost realizate 

evaluari ale efectelor 

mirosului asupra 

receptorilor (populatia 

din zona de impact a 

platformei GA PRO 

CO CHEMICALS) 

DA. Se efectuează 

monitorizarea zilnică a 

NH3 şi NOx, în 

perimetrul uzinal şi 

periuzinal, în punctele 

şi frecvenţa stabilite 

de GN-CJ Neamţ.  

 Se efectueaza masuri 

ale concentratiei de 

amoniac in imisii (in 

zone locuibile). , la 

orice sesizare primita 

de APM Neamţ, GN-

CJ Neamţ sau.  

 din partea locuitorilor 

In anul 2010 au 2 fost  

sesizari si s-au efectuat de 

catre laboratorul  propriu 

prelevari si masuratori. 

In anul 2011, numarul de 

sesizari a fost de 4. 

In 02.01.2013 o sesizare. 

Ca urmare a unei emisii 

accidentale de amoniac, s-

au inregistrat in municipiul 

Piatra Neamt si localitatile 

Savinesti si Roznov 

depasiri ale CMA conf. 

STAS 12574/87 

 Reclamatiile constau in 

prezenta mirosului specific 

de amoniac, care face aerul 

sa fie greu respiralbil, 

senzatia  fiind de iritare a 

cailor respiratorii. 

Limita este cea din 

STAS 12574/1987 

penutr NH3 in 

imisii, perioada de 

mediere de 30 

minute (0,3 

mg/mc) 
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Justificarea trebuie facuta penntru a arata  ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la 

inceputul 5.6. De introdus un exemplu -  mirosuri indigene, traditionale, de exemplu industria prelucratoare a 

produselor piscicole in Sulina. 

 

Emisii cu impact nesemnificativ sunt emisiile fugitive de amoniac, care pot induce un miros specific in 

zona  de impact a platformei  

Sursele de emisii fugitive de amoniac sunt: supapele de aspiratie ale tancului de stocare, sistemul de 

incarcare amoniac in mijlaoce de transport CF, sistemele de purjare, pompe, compresoare, la alte utilaje, 

echipamente prin care se vehiculeaza amoniac, datorita neetanseitatilor. 
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5.6.3.1.Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora) 

 
Orice alte informatii relevante pot fi date sau se paote face referire la ele aici. De ex. orice sursa care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasamente (de ex. care 

vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute) 

 

 

Unde apar 

mirosurile si care 

sunt ele 

generate? 

Descrieti sursele 

de emisii 

punctiforme 

Descrieti emanarile 

fugitive sau alte 

posibilitati de 

emanare ocazionala 

Ce material 

mirositoare 

sunt utilizate 

sau ce tip de 

mirosuri sunt 

generate? 

Se realizeaza o 

monitorizare 

continua sau 

ocazionala? 

Exista limite 

pentru emanarile 

de mirosuri sau 

alte conditii 

referitoare la 

aceste emanari 

Descrieti actiunile 

intreprinse pentru 

prevenirea sau 

minimizarea 

emanarilor 

Descrieti masurile care 

trebuie luate pentru 

respectarea BAT – 

urilor si a termenelor 

Zone de 

depozitare 

amoniac si 

incarcare-

descarcare cisterne 

-  
tanc amoniac- supape 

cisterne amoniac 
Amoniac 

Momentan. ori de 

cate ori se incarca 

cisterne de amoniac 

Da 36 mg NH3/mc 

limita impusa 

pentru imisiile de 

amoniac la locurile 

de munca 

Eliminarea 

neetanseitatilor 

Nu sut prevazute masuri 

in BAT pentru 

minimizarea mirosurilor 

Instalatia uree 

-2 cosuri dispersie 

scrubere spălare 

amoniac;  

- 6 cosuri 

dispersie turn 

granulare uree 

-1 cos ddispersie 

instalatia de 

desorbtie-

hidroliza 

Pompe, compresoare, 

etc. sistemele de 

etansare 

amoniac 

- trimestrial 

scrubere spălare  

 

-trimestrial la turn 

granulare 

 

-nu 

- functionarea 

instalatiilor la 

parametrii optima 

- finalizara 

modernizarii 

instalatiei de 

desorbtie-hidroliza 

de la uree 

Instalatia amoniac - 

Pompe, compresoare, 

etc. sistemele de 

etansare. 

 

amoniac nu 
Eliminarea 

neetanşeităţilor. 

Instalaţia Acid 

azotic 
- duza de dispersie - trasee gaze nitroase Oxizi de azot 12 analize/zi 

Da 8 mg NOX/mc 

limita impusa 

pentru imisiile de 

NOx la locurile de 

munca 
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În cazul în care  emanările au fost deja descrise ca ” emisii în aer„ în altă parte a solicitării DAR AU 

ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul şi să faceţi 

referire la partea din solicitare în care se găsesc detaliile. 

Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare a 

apelor uzate poate să nu fie detectabile dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale de funcţionare, 

dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni o sursă de mirosuri. 

 
5.6.4.Declaraţie privind managementul mirosurilor 

Puteţi identifica aici evenimente pe care nu le puteţi controla şi care pot duce la degajare de 

mirosuri (de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul 

nu prevede alimentare de siguranţă). 

Trebuie să descrieţi măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea impactului unor astfel de 

evenimente (de ex. oprire cât mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Autoritatea competentă de 

protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, va trebui să menţineţi aceste 

măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atât timp cât luaţi măsuri, nu puteţi fi sancţionat pentru aceste 

evenimente rare. 

Emisiile de amoniac sunt prezente în special la pornirea sau la oprirea instalaţiilor amoniac şi uree – 

şi ajung accidental în zona protejată, sau în perioadele de încărcare – descărcare a cisternelor cu amoniac. 

Emisiile de oxizi de azot la pornirea instalaţiei de acid azotic, ce pot genera mirosuri persistente, în 

condiţii meteo cu presiune atmosferică scăzută. 

Managementul mirosurilor la nivelul societăţii constă în controlul neetaşeităţilor pe fluxul 

tehnologic şi eliminarea acestora. 

Amoniacul este un gaz puternic mirositor, care se detectează uşor, chiar la 1 – 52 ppm (conform 

Fişei Tehnice de Securitate). Senzaţiile de iritare şi disconfort se instalează către nivelul de 20 – 25 ppm 

pragul olfactiv fiind la 36 ppm. 

Având în vedere nivelul nivelul concentraţiilor de amoniac şi oxizi de azot determinate în 

perimetrul uzinal, periuzinal şi la locurile de muncă şi în imisii, în zone protejate, nivelul mirosurilor 

generate în incinta SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti poate fi caracterizat drept iritant, dar nu 

toxic. 
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   5.6.5. Managementul mirosurilor 

 
Sursa/punct de 

emanare 

 

Natura/cauza avariei 

Ce masuri au fost 

implementate pentru 

prevenirea sau 

reducerea riscului de 

producere a avariei? 

Ce se intampla atunci 

cand se produce o 

avarie? 

Ce masuri sunt luate 

atunci cand apare? 

Cine este responsabil 

pentru initierea 

masurilor? 

Exista alte cerinte 

specifice cerute de 

autoritatea  de 

reglementare? 

 (i) (j) (k) (l) (m) (n) 

Ca cele 

mentionate in 

coloana (a), (b) 

sau (c) din 

“Tabelul 

surselor de 

mirosuri” 

Pentru fiecare sursa – 

identificati dificultati 

specifice care pot 

afecta generarea, 

reducerea sau 

transportul /dispersia 

mirosurilor in 

atmosfera (elemente 

specifice de 

topografie pot juca 

un rol important 

aici). 

Masuri active de 

prevenire sau 

minimizare trebuie sa 

fi fost deja conturate in 

“Tabelul surselor de 

mirosuri” coloana (g). 

In acest tabel trebuie 

sa fie luate in 

considerare mai pe 

larg scenarii de tip “ce 

se intampla daca” 

pentru prevenirea 

avariilor.  

In cazul in care o 

estimare este posibila si 

are sens, indicati cat de 

des poate aparea 

evenimentul descris, cat 

de “mult” miros poate fi 

emanat si durata 

probabila a 

evenimentului. Nota: 

utilizarea aprecierilor de 

tip “mult”, “mediu” si 

“putin” poate fi 

folositoare daca nu sunt 

disponibile informatii 

mai detaliate. 

Este posibil sa primiti 

sesizari? 

Ce masuri sunt luate? 

Descrieti masurile 

care au fost 

implementate pentru 

reducerea impactului 

exercitat de 

producerea unei 

avarii. 

 

 

Cine (ca post) este 

responsabil de 

initierea masurilor 

descrise in coloana 

precedenta? 

De exemplu – orice 

cerinta de a informa 

Autoritatea de 

Reglementare intr-un 

anumit interval de timp 

de la aparitia 

evenimentului sau masuri 

specifice care trebuie 

luate sau cerinte de tinere 

a evidentei avariilor etc. 

Instalatia de amoniac 

Coloana de  

sinteză, 

separatoare 

compresoare, 

rezervoare de 

amoniac. 

Variaţii ale presi-

unilor de lucru peste 

limitele admisibie 

prevăzute de 

instrucţiunile de 

lucru. 

Verificarea sistemelor 

de siguranţă, conform   

programulului de 

mentenanta. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi 

se iau  urgent măsuri 

de remediere. 

Conf. Planurilor de 

masuri pentru situatii 

de urgenta interna. 

 

Şeful de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Trasee tehnolo- 

gice prin care se 

vehiculează 

amoniac lichid 

sau gaz. 

Neetanşeităţi la 

elementele de 

etanşare. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Respectarea graficelor 

de verificări ISCIR. 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi 

se iau  urgent măsuri 

de remediere. 

Şeful de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 
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Depozitul de 

amoniac lichid 

TK 251 

Creşterea presiunii 

de vapori în tanc, cu 

eliberare accidentală 

de NH3, prin 

deschiderea 

supapelor. 

Verificarea sistemelor 

de siguranţă, conform   

programulului de 

mentenanta. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Miros mediu, accidental. 

Este posibil primirea de 

sesizări, funcţie de 

condiţile meteo 

nefavorabile. 

Conf. Planurilor de 

masuri pentru situatii 

de urgenta interna 

 

Şeful secţiei şi 

operatorul din depozit 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Instalatie uree 

Trasee amoniac Neetanşeităţi la 

elementele de 

etanşare. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Respectarea graficelor 

de verificări ISCIR. 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi 

se iau  urgent măsuri 

de remediere. 

Şeful de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Instalatie 

tehnologica 

Pornire, oprire 

instalaţie. 

Variaţii ale presi-

unilor de lucru peste 

limitele admisibie 

prevăzute de 

instrucţiunile de 

lucru. 

Verificarea sistemelor 

de siguranţă, conform   

programulului de 

mentenanta. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru, în 

condiţii de pornire – 

oprire instalaţie. 

 

Poluare zonala, miros 

puternic până la 

atingerea unui regim 

optim de funcţionare, 

respectiv oprire instalaţie 

 Se acţionează pentru 

reglarea parametrilor 

de proces, conform 

instrucţiunilor 

specifice de lucru. 

Şeful de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Monitorizare 

suplimentară păna la 

intrarea în limitele 

admisibile. 

Instalaţia Acid azotic 

Trasee de NH3 

gazos, filtre de 

amoniac 

 

Neetanşeităţi la 

elementele de 

etanşare. 

 

Eliminarea 

neetanşeităţilor. 

 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi se 

iau  urgent măsuri de 

remediere. 

 Maistrul de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Gazometrul de 

amoniac gazos. 

Depăşirea nivelului 

maxim prevăzut în 

instrucţiunile de 

exploatare 

Verificarea sistemelor 

de siguranţă, conform   

programulului de 

mentenanta. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Miros mediu, accidental. 

Este posibil primirea de 

sesizări, funcţie de 

condiţile meteo 

nefavorabile. 

Conf. Planurilor de 

masuri pentru situatii 

de urgenta interna 

 

Şeful secţiei şi 

operatorul din depozit 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Depozit de 

amoniac 

lichid 

Neetanşeităţi la 

rampa de încăr- 

care, descărcare 

cisterne. 

Neetanşeităţi la 

elementele de 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Respectarea 

graficelor de 

verificări ISCIR. 

Miros mediu, accidental. 

Este posibil primirea de 

sesizări, funcţie de 

condiţile meteo 

nefavorabile. 

Conf. Planurilor de 

masuri pentru situatii 

de urgenta interna 

 

Şeful secţiei şi 

operatorul din depozit 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 
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etanşare. 

 

Trasee de 

gaze 

nitroase, 

rezervoare 

HNO3 

Neetanşeităţi la 

elementele de 

etanşare. 

Respectarea instrucţi-

unilor de lucru. 

Respectarea graficelor 

de verificări ISCIR. 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi se 

iau  urgent măsuri de 

remediere. 

Maistrul de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar 

Trasee de NH3 

gazos. 

 

Neetanşeităţi la ele-

mentele de etanşare. 

 

Eliminarea 

neetanşeităţilor. 

 

Poluare zonala, miros 

mediu, discontinuu 

Se identifică zona şi se 

iau  urgent măsuri de 

remediere. 

 Maistrul de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 

Trasee de 

acid azotic 

Neetanşeităţi la ele-

mentele de etanşare. 

 

Eliminarea 

neetanşeităţilor. 

 

 Miros mediu, 

discontinuu 

Se identifică zona şi se 

iau  urgent măsuri de 

remediere. 

 Maistrul de schimb a 

instalaţiei şi opera-

torul de la locul de 

muncă unde a apărut 

defecţiunea. 

Evenimentul este 

consemnat în registrul 

instalaţiei. 
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          5.7.Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT 

 

  Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa 

sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT. 

Rezultatele evaluării tehnicilor de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, apă, sol şi zgomot, se prezintă în 

continuare, pentru fiecare instalaţie pentru care există aceste menţiuni în BAT. 

Sunt necesare unele măsuri de modernizare pentru creşterea nivelului tehnologic al instalaţiilor în acord cu 

recomandările BAT. 

Comparaţia nivelului tehnologiilor şi al emisiilor către mediu în instalaţiile în funcţiune de pe platforma SC 

GA-PRO-CO-CHEMICALS SA şi al celor recomandate de BAT este prezentată la punctul 4.8. 

Pentru reducerea poluării generată prin funcţionarea instalaţiilor de pe platforma SC GA-PRO-CO-

CHEMICALS SA, principalele tehnici recomandate de BAT sunt: 

Pentru instalaţia Amoniac 

- unitate de reducere non-catalitică la reformarea primară, dacă cuptorul permite temperatura cerută de lucru; 

- arzătoare cu emisie redusă de NOx; 

-îndepărtarea NH3 din gazele de purjă; 

- temperatură de desulfurare la reformare. 

Pentru instalaţia Uree granulată 

- optimizarea consumului de energie pentru producerea ureei prin aplicarea tehnologiei de stripare, creşterea 

recuperării căldurii la instalaţia de stripare; 

- tratarea gazelor exhaustate din fazele de concentrare soluţie prin trecerea în scrubere, având în vedere limita de 

explozie inferioară şi recircularea soluţiei amoniacale rezultate în proces; 

- sistem de desprăfuire: baterie de cicloane si filtru cu saci pentru retinerea pulberilor din gaze reziduale aferente  

provenite de la turnul de granulare (6 cosuri de dispersie). 

- tratarea apei de proces prin desorbţie – hidroliză, iar dacă concentraţia de uree şi amoniac din apă nu se 

încadrează în limitele prevăzute de legislaţie, aplicarea unui proces de epurare biologică a apei. 

Pentru instalaţia Acid azotic 

-sistem de reducere catalitica selectiva (SCR) sau nonselectiva (NSCR) pentru NOx 

Pentru instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar 

-procedeu cu: 

-reciclarea solutiei de azotat de amoniu 

-reciclarea produsului finit (granulatie neconforma) 

-limitarea impurificarii condensului  

- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt folosite pentru alimentarea altor tipuri de 

fabricatii; 

- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt recirculate partial; 

- procedeu in care NH3 si CO2 rezultate din proces sunt recirculate total; 

-echipamente de granulare - mori, tamburi de granulare, evaporator-granulator si granulatoare cu pat fluidizat 

Pentru sistemele de răcire- recirculare apă 

- creşterea eficienţei energetice; 

- utilizarea a puţine substanţe periculoase ( nu sunt admise tratamente cu compuşi de crom,mercur, compuşi 

organometalici, mercaptobenztiazol) şi dozarea corespunzătoare a biocidelor cu conţinut de clor, brom, ozon, apă 

oxigenat; 

- reducerea emisiilor în aer, prin evitarea formării penei, de ex. prin reîncălzirea aerului; 

- reducerea zgomotului, de ex. printr-un perete de atenuare zgomot, pentru reducerea zgomotului la baza turnului 

de răcire, sau utilizarea de ventilatoare cu diametre mari şi viteză redusă sub 40 m/s; 

- reducerea riscului biologic ( crestere alge) prin curăţarea mecanică şi chimică a sistemelor de recirculare apă. 
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Faţă de tehnicile BAT în instalaţiile funcţionale ale societăţii GA PRO CO CHEMICALS sunt 

aplicate următoarele tehnici: 

 

Pentru instalaţia Amoniac 

- din punct de vedere constructiv, echipamentele corespund recomandarilor BAT pentru operatiile aplicate; 

- gazele emise in atmosfera de la instalatia de amoniac au continut redus in poluanti specifici, conform BAT ; 

- amoniacul de la purja continua de la instalatia de amoniac este recuperat conform BAT 

- CO2 rezultat de la Instalatia de Amoniac este recuperat si utilizat la alte fabricatii conform BAT 

 

Pentru instalaţia Uree granulată 

 

- la instalatia de uree din procesul de stripare ape amoniacale – amoniacul recuperat se utilizeaza la obtinere apa 

amoniacala 20%;  

- amoniacul rezultat din fazele de absorbtie-desorbtie a gazelor de carbamat de amoniu se utilizeaza in instalatia 

AN/CAN, conform BAT; 

 

Pentru instalaţia Acid azotic 

BAT pentru reducerea EMISIILOR ÎN ATMOSFERĂ se consideră extinderea absorbţiei şi reducerea catalitică a  

NOx din gazele reziduale evacuate în atmosferă, fază care urmeaza sa fie implementata in perioada 2013-2014. 

 

Pentru instalaţia Azotat de amoniu/Nitrocalcar 

- procedeul utilizat similar instalatiilor de generatie noua si aplica recomandarile BAT; 

- reducerea emisiilor de pulberi de la fazele de sortare-măcinare, condiţionare prin reţinerea prafului intr-un sistem 

de desprăfuire şi printr-un sistem de cicloane; 

- utilizarea condensului acid din fazele de evaporare- concentrare, în instalaţia acid azotic; 

 

Pentru sistemele de răcire- recirculare apă 

- reducerea zgomotului, prin utilizarea de ventilatoare cu diametre mari şi viteză redusă sub 40 m/s; 

- reducerea riscului biologic ( crestere alge) prin curăţarea mecanică  a sistemelor de recirculare apă. 
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6.MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR 

6.1. Surse de deseuri 

 
 

Referinţa 

deşeului 

1. Identificati sursele de 

deseuri (punctele din 

cadrul procesului) 

2. Codurile 

deseurilor 

conform  

3. Identifcati fluxurile de 

deseuri 

(ce deseuri sunt generate: 

(periculoase, nepericuloase, 

inerte) 

4. Cuantificati fluxurile 

de deseuri 

Cantitate maxima 

 

 

5. Care sunt modalitatile actuale 

sau propuse de manipulare a 

deseurilor? 

-deseurile sunt colectate separat? 

- traseul de eliminare este cat mai 

apropiat posibil de punctul de 

producere? 

 1 2 3 4 5 6 

Catalizatori 

uzati cu 

continut de 

metale 

tranzitionale 

periculose 

Amoniac Salzgitter 

Catalizatori pe baza de Ni, 

Cr, Cu, Fe, Zn, Co, Mo 
06.12.02* 

Periculos 7 /t  (funcţie de necesităţi) Colectare selectiva in saci si butoaie 

si depozitare magazie 

Reciclare cu firme de profil 

 

Catalizatori 

uzati cu 

continut de 

rodiu, platina 

Acid azotic 

Site catalitice 

 

160801 

Nepericulos 0.2 t/an Magazia de metale pretioase 

Reciclare cu firme de profil 

Ulei de motor, 

de transmisie şi 

de ungere 

Amoniac, Uree granulata, 

Acid azotic, Azotat de 

amoniu/nitrocalcar 

Uleiuri aditivate pt. 

Turbine si 

turbocompresoare 

 

13 02 08
* 

Periculos 5 t/an Colectare pe categorii in butoaie de 

tabla si depozitare in magazie 

Depozit de ulei uzat – butoaie 

Reciclare cu firme de profil 

 Ulei mineral, hidraulic 

neclorinat 

13 01 10
*
 Periculos 5 t/an Colectare pe categorii in butoaie de 

tabla si depozitare in magazie 

Depozit de ulei uzat – butoaie 

Reciclare cu firme de profil 

Masa ionica 

epuizata 

Instalatia Apa demi II 

Schimbatori de  ioni 
11.01.10* 

Periculos 88.8 t/10 ani 

Sistem inchis 10 ani 

Depozitare in saci si conteinere in 

depozit acoperit 

Reciclare prin firma producatoare 

Ambalaje care 

contin reziduri 

Instalatia uree granulata, 

Instalatia AN/CAN, Uree 
15.01.10* 

Periculos Cca. 1 t/an Colectare selectiva si depozitare 

diferentiata in magazii si depozite  -
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granulata 

Ambalaje polietilena 

tarcuri 

Reciclare cu firme de profil 

 

Deseuri 

municipale 

amestecate 

Deseu menajer 

 
20.03.01 

Nepericulos  Colectare in containere 

Deseuri 

infectioase 

Cabinet medical 

Deşeuri infecţioase 18 01 03
*
 

Periculos  Colectare in saci inchisi cu 

depozitare temporara in container. 

Eliminare prin firma de profil 

Pilitura si span 

feros 

Fier si otel 

Atelier mecanic 

Metale din reparatii, 

prelucrari metalice 

12.01.01 

17.04.05 

 

Nepericulos 0,2 t/an span  

cca. 200 t/an 

Colectare pe categorii, depozitare la 

depozitul de deşeuri metalice, 

valorificare prin firme specializate 

 

Materiale 

plastice 

Atelier mecanic 

Materiale plastice din 

reparatii, inlocuiri 

20.01.39 

Nepericulos  Colectare pe categorii, depozitare in 

incinta acoperita, valorificare prin 

firme specializate 

Vata minerala 
Atelier mecanic 

Reparatiiizolatii trasee 
17.06.04  

Nepericulos  Depozitare temporara pe platforma 

Eliminare prin terti 

Aluminiu 

Atelier mecanic 

Aluminiu din reparatii, 

prelucrari metalice 

17.04.02 

Nepericulos  Colectare pe categorii, depozitare la 

depozitul de deşeuri metalice, 

valorificare prin firme specializate 

Sticla 
Atelier mecanic 

Sticla din inlocuiri gemuri 
17 02 02 

Nepericulos  Depozitare temporara in container 

Eliminare prin terti 

Anvelope 

scoase din uz  

Transporturi 
16.01.03 

Nepericulos  Tarc acoperit 

Reciclare prin terti 

Baterii cu 

plumb 

 
16.06.01* 

Periculos  Tarc acoperit 

Reciclare prin terti 

Ulei uzat de 

motor 

 
13.02.05* 

Periculos  Butoaie 

Reciclare prin terti 

Deseuri cupru, 

alama 

Atelier electric 

Reparatii electirce 17.04.01 

Nepericulos  Colectare pe categorii, depozitare la 

depozitul de deşeuri metalice, 

valorificare prin firme specializate 
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6.2.Evidenta deseurilor–gestionarea se va realiza conform prevederilor normativelor în vigoare. 

Lista de verificare pentru cerintele 

caracteristice BAT 

Da / Nu 

 

Este implementat un sistem prin care sunt 

incluse in documente urmatoarele informatii 

despre deseurile (eliminate sau recuperate) 

rezultate din instalatie 

Da;Toate datele de mai jos sunt incluse/ descrise în: 

-Procedura de gestiune a deşeurilor; 

-Instrucţiuni de lucru specifice; 

-Înregistrări (registru evidenţă deşeuri, raport statistic) 

-Raportări lunare APM 

-Contracte încheiate cu agenţi autorizaţi 

-Acte financiar contabile ( facturi,bonuri de cântar, note de 

predare/primire,fişe de magazie) 

Cantitate Da 

Natura Da 

Origine (acolo unde este relevant) Da 

Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt 

trimise in afara amplasamentului) 

Da 

Frecventa de colectare Da 

Modul de transport Da 

Metoda de tratare Da 

Gestiunea deseurilor este realizata in cadrul societatii cu raportare lunara a situatiilor.  

6.3. Zone de depozitare 

 
Identificati zona Deseurile 

depozitate 

Sunt ele identificate in mod 

clar, inclusiv capacitatea 

maxima de depozitare si 

perioada maxima de 

depozitare?* 

Proximitatea  fata de  

cursuri de ape 

zone de interes public 

Amenajarile 

existente ale 

zonei de 

depozitare 

Magazie in cadrul 

Instalatiei amoniac 

Catalizatori uzati deseurile sunt generate 

periodic (doar la epuizarea 

catalizatorilor) si sunt 

depozitate temporar in 

vederea valorificarii prin 

reciclare prin firme de profil 

Nu este cazul – 

depozitele sunt inchise 

si asigurate 

Incapere inchisa, 

asigurata, cu 

suprafata 

betonata 

Magazia de metale 

pretioase 

Site catalitice deseuri generate la 

epuizarea sitelor si sunt 

depozitate temporar in 

vederea valorificarii prin 

reciclare prin firme de profil 

Nu este cazul – 

depozitele sunt inchise 

si asigurate 

Incapere inchisa, 

asigurata 

Magazie inchisa Masa ionica 

epuizata 

depozitare in saci si 

conteinere in depozit 

acoperit in vederea reciclarii 

prin firma producatoare 

Nu este cazul – 

depozitele sunt inchise 

si asigurate 

Incapere inchisa, 

asigurata, cu 

suprafata 

betonata 

Magazie ulei uzat Ulei uzat depozitare temporara in 

butoaie in vederea 

valorificarii prin reciclare 

prin firme de profil 

Nu este cazul - 

depozitul este inchis si 

asigurat 

Incapere  

inchisa, pe 

platforma 

betonata 

Magazie centrala Ambalaje uzate  depozitare temporara in 

vederea eliminarii prin 

firme de profil 

Nu este cazul – 

depozitul este inchis si 

asigurat 

Incapere  

inchisa, pe 

platforma 

betonata 

Magazii ateliere 

mecanice 

Acumulatori 

uzate, anvelope 

uzate 

-depozitare temporara in 

vederea valorificarii prin 

reciclare prin firme de profil 

Nu este cazul – 

depozitele sunt inchise 

si asigurate 

Incaperi inchise, 

tarcuri acoperite, 

betonate 
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6.4. Cerinte speciale de depozitare   

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor 

incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii 

acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.  

 
Material 

C
a

te
g

o
ri

e 

d
e 

m
a

i 
jo

s 
Este zona de 

depozitare 

acoperita (D/N) 

sau imprejmuita 

in intregime (I) 

Exista un 

sistem de 

evacuare a 

biogazului 

(D/N) 

Levigatul este  

drenat  si tratat 

inainte de 

evacuare (D/N) 

Exista protectie impotriva 

inundatiilor sau patrunderii 

apei de la stingerea incendiilor 

D/N  

Catalizatori 

uzati 

A 

AA 

D, I Nu este cazul Nu este cazul D 

Uleiuri uzate AA D, I Nu este cazul Nu este cazul D 

Masa ionica 

epuizata 

A 

AA 

D, I Nu este cazul Nu este cazul D 

 
A  Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite. 

AA Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite. 

B Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite captarea aerului si directionarea lui 

catre o instalatie de filtrare. 

C Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile. 

 

6.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)  

Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT Da / Nu 

Sunt recipientii de depozitare: 

 prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; 

 inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza 

(cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) 

 

 

Nu este cazul 

 

Da 

Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au 

deteriorat sau curg? 

Nu este cazul  

-nu avem deseuri 

lichide 

  

Identificaţi  orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex.lichide,pulberi,COV şi mirosuri) rezultate de 

la depozitarea sau manevrarea deşeurilor, care nu au fost deja acoperite în răspunsurile dumneavoastră 

la Secţiunile  1.1 şi 5.6) 

 

Nu este cazul 
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6.6.Recuperarea sau eliminarea deseurilor 

Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice  pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului 

Sursa deseurilor 

Metale 

asociate/ 

prezenta 

PCB sau 

azbest 

Deseu 

Optiuni posibile 

pentru tratarea 

lor 

Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie 

R
ec

ic
la

re
 

R
ec

u
p

er
a

re
 

E
li

m
in

a
re

 

sa
u

  
 N

u
 s

e 
a

p
li

ca
 

Specificati optiunea 

Daca optiunea actuala este 

“Eliminare”, precizati data 

pana la care veti implementa 

reutilizarea sau recuperarea 

sau justificati de ce acestea 

sunt imposibil de realizat din 

punct de vedere tehnic si 

economic. 

 

 

 

 

 

Activităţi tehnologice 

Ni, Cr, 

Fe, Zn,  

Cu, Mo, 

Co  

 

Catalizatori uzaţi 

 

Valorificare 

 

Reciclare 

Livrare la furnizor  

- 

Pt/Rh Catalizatori uzaţi Valorificare Reciclare Livrare la furnizor - 

- Răşini schimbătoare de 

ioni 

Valorificare Reciclare Livrare la furnizor - 

- Uleiuri uzate Valorificare Reciclare Livrare la firme de profil - 

- Ambalaje deteriorate Valorificaree/ 

Incinerare 

Reciclare/ Eliminare Reciclare pe plan 

intern/Ambalajele contin reziduri 

de substante chimice sunt 

eliminate 

 

Nu este cazul, cantitatea este 

relativ mica 

Activităţi de reparaţii 

şi întreţinere 

- 

 

Uleiuri uzate Valorificare Reciclare Valorificare prin firme de profil, 

pe bază de contracte 

- 

Fe, W  Deseuri metalice  Valorificare Reciclare Valorificare prin firme de profil, 

pe bază de contracte 

- 

Al, Cu Deşeuri echipamente 

electronice 

Valorificare Recuperare Valorificare prin firme de profil, 

pe bază de contracte 

- 

Transport Pb 

 

 Baterii/ Acumulatori Valorificare Recuperare Valorificare prin firme de profil - 

- Anvelope uzate Valorificare Reciclare Valorificare prin firme de profil - 
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7.ENERGIE 

7.1. Cerinte energetice de baza 

7.1.1. Consumul de energie 

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie. 

Consumurile de energie pentru anul 2012 sunt prezentate în tabelul . 

Sursa de energie 

Consum de energie 

Furnizata 

2012 
Primara % din total 

Electricitate din reteaua publica 117.919 MWh  100 

Electricitate din sursă proprie Nu   

Abur/apa fierbinte achizitionata si 

nu generata pe amplasament 

(a)* 

Nu   

Gaze  Nu se aplică  

Petrol (pacura)  Nu se aplica  

Carbune  Nu se aplica  

Energie termică din surse proprii    

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara 

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate 

anual) 

Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt 

descrise in tabelul urmator: 
 

Listati mai jos activitatile Consum specific de energie Compararea cu limitele  de 

proiect/BAT 

 

Amoniac 

- energie electică 

- gaz metan 

 

 

- 34 Kwh/t 

- 1260 mc/t 

 

- 27.6-31.8 Kwh/t 

Uree granulata 

- energie electică 

- abur  

 

 

- 170 Kwh/t 

- 1,69 tabur / t 

 

- 43 Kwh/t (BAT) 

- 1,92-1.8 tabur/t 

Acid azotic 

- energie electică 

- 230 Kwh/t 

Recuperarea aburului supraîncăzit 

1t/t produs 

- 230 Kwh/t (proiect) 

 

Azotat de amoniu/Nitrocalcar 

- energie electică 

- abur 15bar 

 

84.13 Kwh/t 

 

          0,16 Gcal/t 

 

77.5 Kwh/t 

 

0,14 Gcal/t 

 

70 Kwh/t 

 

0 -0,27 Gcal/t 

(BAT) 

 

70 Kwh/t 

 

0-0,27 Gcal/t 

(BAT) 

UREAN 32 

- energie electică, MWh/t 

 

- 60 Kwh/t 

 

Apă  demineralizată 

-energie electică, 

MWh/1000m
3
; 

 

1.56 Kwh/1000m
3
 

 

1.25 Kwh/1000m
3
 

Centrala termică 

- gaz metan, m
3
/Gcal; 

 

145 mc /Gcal 

 

Apă recirculată II 

-energie electică, MWh/1000 m
3
 

 

0,300 Mwh/1000m
3
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Cogenerare 

- energie electică 

 

0,3 Mwh/grup 

 

 

O parte din consumurile specifice sunt mai mici decât decât cele de proiect, acest lucru datorându-se în 

principal modernizării unor instalaţii, cealaltă parte din consumurile specifice depăşind limitele de proiect, 

din cauze ce ţin de funcţionarea cu întreruperi sau de uzura fizică a unor echipamente. 

 

7.1.2. Intretinere 

 

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt 

descrise in tabelul de mai jos. 

 

Completati tabelul prin: 

 

1) Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea 

documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/alte autoritati 

competente responsabile conform legislatiei in vigoare; sau 

2) Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana 

la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta 

in Planul de masuri obligatorii; sau 

3) Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile 

desfasurate. 

 
 

Exista masuri documentate de 

functionare, intretinere si gospodarire 

a energiei pentru urmatoarele 

componemte ?  (acolo unde este 

relevant): 

      Da/Nu 
       Nu este 

relevant 

Informatii suplimentare 

(documentele de referinta, termenele la care 

masurile vor fi implementate sau motivul pentru 

care nu sunt relevante/aplicabile) 

Aer conditionat, proces de 

refrigerare si sisteme de racire 

(scurgeri, etansari, controlul 

temperaturii,  intretinerea 

evaporatorului/condensatorului); 

Da  Conform instructiunilor de lucru 

Functionarea motoarelor si 

mecanismelor de antrenare 
Da  Conform instructiunilor de lucru 

Sisteme de gaze comprimate 

(scurgeri, proceduri de utilizare); 
Da  Conform instructiunilor de lucru 

Sisteme de distributie a aburului 

(scurgeri, izolatii); 
Da  Conform instructiunilor de lucru 

Sisteme de incalzire a spatiilor si 

de furnizare a apei calde; 
Da  

Spatiile din instalatii sunt incalzite pe baza 

aburului tehnologic recuperat din instalatii 

Lubrifiere pentru evitarea 

pierderilor prin frecare; 
Da  Este utilizata ungerea uscata 

Intretinerea boilerelor de ex. 

optimizare excesului de aer; 
  Nu este cazul 

Alte forme de intretinere relevante 

pentru activitatile din instalatie. 
Da  Conform instructiunilor de lucru specifice 

Există documentaţii privind funcţionarea, întreţinerea şi gospodărirea energiei electrice şi abur.  
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7.2. Măsuri tehnice 

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos 

Completati tabelul prin: 

1) Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau 

2) Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul Planul de 

masuri obligatorii a activitatii analizate; sau 

3) Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate. 

 

Confirmati ca urmatoarele masuri 

tehnice sunt implementate pentru 

evitarea incalzirii excesive sau 

pierderilor din procesul de racire pentru  

urmatoarele aspecte: (acolo unde este 

relevant): 

Da/Nu 
Nu este 

relevant 

Informatii suplimentare 

(termenele prevazute pentru aplicarea 

masurilor sau motivul pentru care nu sunt 

relevante/aplicabile) 

Izolarea suficienta a sistemelor de 

abur, a recipientilor si conductelor 

incalzite 

Da  

Conductele, utilajele prin care circulă abur 

sunt izolate.Acolo unde se observă 

deteriorări ale izolaţiei termice, pe 

timpul funcţionării, se iau măsuri de 

remediere. 

Prevederea de metode de etansare si 

izolare pentru mentinerea temperaturii 
Da  

Pentru menţinerea , utilajele şi traseele prin 

care se vehiculează fluide cu 

temperaturi ridicate, sunt etanşate şi 

izolate, conform proiect. 

Senzori si intrerupatoare temporizate 

simple sunt prevazute pentru a preveni 

evacuarile inutile de lichide si gaze 

incalzite. 

Da  

Sunt prevăzute sisteme de siguranta care să 

prevină evacuările de gaze încălzite în 

atmosferă. 

Alte masuri adecvate Da  Regulatoare de presiune cu energie interna 

pentru pastrarea presiunii optime in traseele 

de abur. 

 

 

 

 

7.2.1. Masuri de service al cladirilor 

 

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos: 

Completati tabelul prin: 

1) Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau 

2) Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului 

dumneavoastra de modernizare; sau 

3) Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate. 

 

 

       Confirmati ca urmatoarele masuri de 

service al cladirilor sunt implementate 

pentru urmatoarele aspecte (unde este 

relevant): 

       Da/Nu 

 

N       Nu este 

relevant 

In     Informatii suplimentare 

(d    documentele de referinta, termenul de punere 

in practica/aplicare a masurilor sau motivul 

pentru care nu sunt relevante) 

Exista o iluminare artificiala adecvata si 

eficienta din punct de vedere 

energetic 

Da  

Iluminatul artificial în spaţiile de lucru ale 

societăţii asigură condiţiile pentru 

desfăşurarea procesului continuu de producţie 

(in conditii de eficienta energetica). 
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E     Exista sisteme de control al climatului 

eficiente din punct de vedere energetic 

pentru: 

 Incalzirea spatiilor 

 Apa calda 

 Controlul temperaturii 

 Ventilatie 

 Controlul umiditatii 

 

 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Eficienta Energetica 

Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care 

sa conduca la utilizarea  eficienta a energiei , aplicabile activitatilor reglementate prin autorizatie 

Completati tabelul astfel: 

Indicaţi ce tehnici de utilizare eficientă a energiei, inclusive cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi 

cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate. 

 

Instalaţia/utilaj Dacă există 

documente de 

re ferinţă ale 

instalaţiei. 

Supraveghere 

şi verificare a 

funcţionării 

Dacă există documente 

de referinţă,despre 

întreţinere,verificări, 

reparaţii 

 

Observatii 

0 1 2 3 4 

Cazane de 

producere a 

aburului 

da  •personal tehnic de 

intreţinere şi exploatare       

• personal specializat 

ISCIR;                                  

• personal specializat al 

serv. Control Instalaţii 

 

da 

 Optimizarea arderii se 

face în funcţie de 

determinările concen-

traţiei de  poluanţi în 

gazele de ardere. 

Sistem de transport 

şi distribuţie abur 

da •personal tehnic de 

intreţinere şi exploatare       

• personal specializat 

ISCIR;                                  

• personal specializat al 

serv. Control Instalaţii 

 

da 

 

 

- 

Sistem de încălzire 

– răcire în 

instalaţii/ schimbă-

toare de căldură 

 

da 

•personal tehnic de 

intreţinere şi exploatare       

• personal specializat 

ISCIR;                                  

• personal specializat al 

serv. Control Instalaţii 

 

da 

 

Recuperarea căldurii se 

face prin transfer termic 

între fluxurile de 

produse 

Reţea gaze naturale da •personal tehnic de 

intreţinere şi exploatare       

• personal specializat 

ISCIR;                                  

• personal specializat al 

serv. Control Instalaţii 

 

da 

 

- 

Producere şi 

distribuire solă 

- - - - 

 

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica 

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos; 

Completati tabelul prin: 
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1) Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau 

2) Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau 

3) Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate 

Concluzii BAT pentru principiile de 

recuperare/economisire a energiei 

Este aceasta tehnica 

utilizata in mod curent in 

instalatie? 

(D / N) 

Daca NU explicati de ce 

tehnica nu este adecvata sau 

indicati termenul de aplicare 

Recuperarea caldurii din diferite parti  

ale proceselor 
Da  

Tehnici de deshidratare de mare eficienta  

pentru minimizarea energiei necesare  uscarii. 
Nu 

Tehnica nu este specifică 

proceselor aplicate pe platformă. 

Minimizarea consumului de apa si utilizarea  

sistemelor inchise de circulatie a apei. 

Da. Se utilizează circuite de 

apă recirculată. 
 

Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de  

uscare si instalatia). 
Da  

Amplasamentul instalatiei pentru reducerea  

distantelor de pompare. 

Da.Instalaţiile sunt 

amplasate astfel încât 

distanţele de pompare să fie 

minime. 

 

Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda 

electronica. 
Da  

Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o 

temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. 
Nu 

Procedeul nu este rentabil dpdv 

economic 

Transportor cu benzi transportoare in locul celui 

pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva 

probabilitatii sporite de producere a evacuarilor 

fugitive) 

Da, sistemul de benzi 

transportoare  de la inst. Uree 

şi AN/CAN. 

 

Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile 

 de ardere, de ex. preincalzirea 

 aerului/combustibilului, excesul de aer etc. 

Da  

Procesare continua in loc de  

procese discontinue 

Da.Procesele tehnologice de 

pe amplasament sunt continue. 
 

Valve automate Da  

Valve de returnare a condensului Da  

Utilizarea sistemelor naturale de uscare Nu 

Uscarea produselor se 

realizeaza conform normelor 

tehnologice 

Altele -  

 

7.4. Alternative de furnizare a energiei 

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos 

Completati tabelul astfel: 

1. Confirmati faptul ca masura este implementata, sau 

2. Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica; sau 

3. Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate 

 

Tehnici de furnizare a energiei 

Este aceasta tehnica  

utilizata  

in mod curent in instalatie? 

(D / N) 

Daca NU explicati de ce  

tehnica nu este adecvata  

sau indicati termenul de  

aplicare 

Utilizarea unitatilor de  Investiţie în derulare  
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cogenerare; 

Recuperarea energiei  

din deseuri 
Nu Nu este cazul 

Utilizarea de combustibili  

mai putin poluanti. 

Da. Combustibilul utilizat,  

CH4 , este cel mai puţin poluant 

dintre combustibilii frecvent 

utilizaţi 
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8.Accidentele şi consecinţele lor 

8.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt împlicate substanţe periculoase – SEVESO 

 
Se incadreaza instalatia in Directiva SEVESO? Da/Nu 

 

 Da/Nu 

Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor HG 

804/2007 ce transpune directiva SEVESO 

Da Dacă da, aţi depus raportul de securitate? Da* 

Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor HG 

804/2007 ce transpune directiva SEVESO 

- Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a  

Accidentelor Majore 

- 

* Raportul de securitate este in curs de revizuire 

 

Lista substanţelor periculoase şi a preparatelor implicate în procesele tehnologice de pe amplasament, care ar putea conduce la producerea unui accident 

major.                     

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea 

substanţei 

 

Număr 

CAS 

 

Fraze de risc/ 

Fraze de 

securitate 

 

Localizarea 

Cantitatea 

totală 

deţinută 

(tone) 

Capacitate 

totală de 

stocare 

(tone) 

 

Stare 

fizică 

 

Mod de stocare 

Condiţii de 

stocare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Azotat de 

amoniu 

min . 33,5 % N 

 

6484-52-2 

 

R-8;R-44/ 

S-16;S17 

 

Secţia II 

 

1341,86 

1000  

ambalat 

solid 

 

Depozit  - Ambalare Ambalat în saci de 

pp+pe  

 400  

ambalat 

solid 

 

Spaţiu de depozitare –

linia 9 

Ambalat în saci de 

pp+pe 

 

2 

 

Nitrocalcar 26- 

28%N 

 

 

15245-12-

2 

 

R20/22 

 

 

Secţia II 

 

0 

 

1000 

ambalat 

 

solid 

 

 

Depozit  

 Ambalare 

 

Ambalat în saci de 

pp+pe  

 450 

ambalat 

 

solid 

 

Spaţiu de depozitare –

linia 9 

Ambalat în saci de 

pp+pe 

 

3 

UREAN 32-

îngrăşămât 

lichid 

 

 

15987-77-

5 

 

R9;R44/S16;S1

7 

 

Secţia II 

 

8841 

 

92000 

 

Iichid 

 

2 rezervoare cilindrice 

verticale 

VU= 9200 m
3
 

 

 

Presiune şi temperatură 

normala 

 

4. 

Acid azotic 

diluat 

47 % 

 

7697-37-2 

R36/ 

S2;S23;S26;S3

6;S45 

 

Secţia II- 

Depozit HNO3 

 

1665 

 

2550              

 

lichid 

5 Rezervoare cilindrice 

verticale în cuvă 

antiacidă 

V= 270 m
3
/buc 

Rezervor cilindric 

 

Presiune şi temperatură 

normala 
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Vutil= 1200 m
3 

 

 

5 

Apă amoniacală 

20-25 % 

 

1336-21-6 

R34;R37/S2;S7 

S23;S26; 

S36/37/39; 

S45 

 

 

Uree II 

 

0 

 

110                                      

 

lichid 

Rezervor 

cilindric 

vertical 

V= 150 m
3
/buc 

 

Presiune şi temperatură 

normala 

 

6 

 

Uree granulată 

 

 

57-13-6 

 

R44;R22/S16;S

29;S37 

 

Secţia II 

Depozit vrac 

 

 

9402 

 

15000 

 

solid 

 

Depozit vrac Uree 

Temperatura mediului 

ambiant şi la presiune 

atmosferică. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Amoniac(ga-

zos+lichid) 

99,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7664-41-7 

 

 

 

R10;R23;R34;

R50/ 

S79;S16;S38;S

45’S61 

 

 

Secţia I- TK- 

251 

 

9254 

 

15000 

 

lichid 

Rezervor cilin-dric 

vertical cu o constr. 

specială 

Presiune de lucru =1,05 

ata  

Temp. = -33
0
C 

 

Secţia II- 

Depozit NH3 

 

276 

 

550 

 

lichid 

10 rezervoare cilindrice 

orizontale 

V =103 m
3
/buc 

Pres de lucru = 1,05 ata 

Temp.= -33
0
 C 

 

Gazometru 

+ 

trasee 

tehnologice 

 

1200 

 

1512 

 

gaz 

Rezervor cilin-dric 

vertical cu o constr. 

specială 

VU =2100 m
3 

 

Presiune de lucru = 

0,03 atm,T =5-25
0
 C 

 

 

8 

 

Hidrogen 

(gaz sinteza la 

intrare în 

coloana de 

sinteză) 

 

 

1333 – 74 

– 0 

 

R12 

 

trasee 

tehnologice 

 

 

 

 

 

debit mediu 

=  

500x10
3
 

m
3
/h 

 

- 

 

gaz 

 

 

Nu se stochează 

Parametri tehnologici 

P = 257ata  

Temp. = 201/262
0
C 

5,3% NH3;64,32%H2: 

21,29%N2;9,36%Ar+C

H4 

 

 

9 

 

Hidrogen 

(gaz sinteza la 

ieşire din 

coloana de 

sinteză) 

 

 

1333 – 74 

– 0 

 

 

R12 

 

trasee 

tehnologice 

 

 

debit mediu 

=  

444x10
3
 

m
3
/h 

 

  

gaz 

 

 

Nu se stochează 

Parametri tehnologici 

P = 255ata  

Temp. = 265
0
C 

18,03% 

NH3;53,71%H2: 

17,73%N2; 

10,53%Ar+CH4 
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10 

 

Hidroxid de 

sodiu 

47% 

 

1310-73-2 

 

 

R35 

 

 

Deminera-

lizare II 

 

36 

 

100 

 

lichid 

2 rezervoare 

cilindrice 

orizontale 

2x60m
3 

Presiune şi temperatură 

normala 

 

11 

 

Acid clorhidric 

32% 

 

 

7647-01-0 

 

R34;R37/ 

S1/2;S25;S45 

 

Deminera-

lizare II 

 

36 

 

80 

 

lichid 

2 rezervoare cilindrice 

verticale 

R1= 60m
3 

R2= 40m
3 

 

Presiune şi temperatură 

normala 

 

12 

 

Formaldehidă 

37 % 

 

 

50-00-0 

R23/24/25; 

R34;R40/R43 

S1/2;S26; 

S36/37/39 

S45;S51 

 

Uree  

granulata 

 

58 

 

100 

 

lichid 

Rezervor cilindric 

vertical 

V=120 m
3 

 

Presiune şi temperatură 

normala 

 

13 

Gaz metan 

tehnologic şi de 

combustie 

 

74-82-8 

 

 

R9;R44 

 

trasee 

tehnologice  

debit mediu 

= 42 x10
3
 

m
3
/h 

23.940 to 

 

- 

 

gaz 

 

Nu se stochează 

Parametri tehnologici 

 

P = 5,3 – 50 ata  

Temp. = 26
0
C 

 

 

14 

 

 

Oxizi de azot 

 

10102 – 

44 - 0 

 

R8 

Inst. HNO3 

trasee 

tehnologice + 

turbocom-

presoare 

18.000 m
3
/h 

x 4 linii de 

fabricaţie 

22,5 to x 4 

linii de 

fabricatie 

 

- 

 

gaz 

 

Nu se stochează 

Parametri tehnologici 

P= 3,5 – 3,8 ata 

T= 820
0
C /  110

0
C 

NO=1715m
3
/h x4 linii 

NO2=1350m
3
/h x4 linii 

N2=19650m
3
/h x4 linii 

O2=1960m
3
/h x4 linii 

 

 

15 

 

Carbonat de 

potasiu 

 

584-08-7 

 

R36;R37;R38 

Inst. Amoniac 

Spălare 

Benfield 

Hală 

compresie  

Inst. Amoniac 

 

 

8 

 

30 

 

solid 

 

Magazie 

Materii 

prime 

 

Ambalat în saci de 

pp+pe şi vrac 

 

16 

 

Ulei TK 57+ 

TK 64 

 

 

- 

R50/51/52/53 

R22;R34;R43; 

S24;S61 

 

60  

 

60 

 

Iichid 

 

Utilaje 

(schimbătoare de căldură 

+trasee ) 

 

Nu se stochează 

 

Nu se stochează 

 

 

16 

 

Ulei TIN 570 

SPA 

 

- 

R50/51/52/53 

R22;R34;R43; 

S24;S61 

Hală 

compresie  

Inst. Uree 

 

3  

 

3 

 

lichid 

Utilaje 

(schimbătoare de căldură 

+trasee ) 

 

Nu se stochează 

 



Sectiunea 8 - Accidentele şi consecinţele lor 

 

128 

 

 

 

17 

 

Ulei Tba 29 

 

- 

R50/51/52/53 

R22;R34;R43; 

S24;S61 

Hală 

compresie 

Inst. Acid 

Azotic 

 

 

12 

 

12 

 

lichid 

Utilaje 

(schimbătoare de căldură 

+trasee ) 

 

Nu se stochează 

 

18 Ulei uzat  

- 

R50/51/52/53 

R22;R34;R43; 

S24;S61 

Magazie 

uleiuri 

 

- 

 

10,8 

 

lichid 

 

Butoaie de tablă 

Uleiul uzat se păstrează 

în butoaie de tablă într-

un spaţiu special 

amenajat 

 

 

Toate produsele utilizate ca materii prime şi auxiliare sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi. Pentru intrările de mterii 

auxiliare,cantitatea şi calitatea acestora, precum şi furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul serviciilor Aprovizionare, PPUP şi ITQ. 

Pentru toate produsele finite ( atât cele utilizate ca materie primă în alte procese tehnologice din cadrul SC GA PRO CO CHEMICALS 

SA, cât şi cele vândute ca produse finite la beneficiari interni şi externi) este ţinută o evidenţă strictă privind calitatea, precum şi destinaţia 

acestora, în cadrul serviciilor desfacere – livrare. 

Pentru produsele finite comercializate de către SC GA PRO CO CHEMICALS SA sunt întocmite fişe tehnice de securitate, realizate 

conform regkîlementărilor REACH, care conţin date privind depozitarea, manipularea, transportul, toxicitatea, identificarea pericolelor, etc; 

toate ieşirile de produse sunt ţinute într-o strictă evidenţă în cadrul serviciilor de desfacere şi livrări produse. 

Substanţele chimice utilizate ca materii auxiliare, precum şi cele rezultate din procesul de producţie, sunt depozitate în spaţii special 

amenajate şi recipienţi corespunzători. Mentionăm că incinta SC GA PRO CO CHEMICALS SA este împrejmuită şi se asigură paza societăţii 

cu o firmă specializată de pază. 

Pentru prevenirea accidentelor majore şi intervenţie rapidă şi eficientă în caz de producere a accidentelormajore generate de existenţa 

substanţelor periculoase pe amplasament, operatorul deţine: 

● Raport de securitate  instalaţiile în care se prelucrează şi se produc  substanţe periculoase ( Amoniac, Uree granulată,Acid azotic, 

Azotat de amoniu/Nitrocalcar, Depozit Azotat de amoniu Depozite de amoniac); 

● Politica de prevenire a accidentelor majore ( PPAM) 

● Planul de urgenţă internă ( PUI ) 

● Planul de urgenţă externă ( PUE ), întocmit de IJSU Neamţ 

● Planul de alarmare şi intervenţie în caz de accident chimic ( cuprins în PUI) 

● Aviz privind funcţionarea din punct de vedere PSI; 

● Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentelor 
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8.2. Plan de management al accidentelor 

 

Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca listă de de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate avea 

consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenţă ( internă şi externă ) existente care să prezinte metodele prin care 

impactul accidentelor şi avariilor să fie minimazat. În plus, demonstraţi implementare unui sistem eficient de management de mediu. 

Punctele critice de pe amplasament, cu risc major asupra mediului sunt: 

Punctele critice de pe amplasament, cu risc major asupra mediului sunt: 

● Instalaţia Amoniac; 

● Depozite de amoniac lichid; 

● Rampa de încărcare/descărcare amoniac; 

● Instalaţia Acid azotic; 

● Instalaţia Azotat de amoniu/ Nitrocalcar; 

● Ambalare şi depozitare azotat de amoniu; 

● Instalaţia Uree granulată; 

● Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN32; 

 

Scenariu de accident 

sau de evacuare anormală 

Probabi-

litatea de 

producere 

Consecinţele producerii 

Măsuri luate sau propuse pentru 

minimizarea probabilităţii de 

producere 

Acţiuni planificate în 

eventualitatea ca un astfel de 

eveniment se produce 

Fisură corp tanc TK251, 

urmată de explozie şi 

incendiu. 

 

Foarte 

mică 

Scenariul considerat atrage după 

sine o emisie combinativă de 

amoniac sub formă de lichid şi gaz. 

Amoniacul lichid, într-o primă fază, 

se scurge în cuva rezervorului, o 

parte trece în fază gazoasă, chiar în 

timpul deversării. Aerul este antrnat 

rapid în evaporarea NH3 lichid, 

ducând la o răcire semnificativă a 

amestecului aer-gaz şi la formarea 

unui nor dens. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a tancului de depozitare; 

● Se respectă graficul de verificare 

lunară de către comisia tehnică de 

supraveghere a tancului TK 251; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare şi a procedurilor de 

întreţinere şi reparaţii utilaje statice 

şi dinamice. 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

●Se aplică Procedura 

specifică de reducere a 

împurificării apei freatice 

Neetanşeităţi majore la 

coloanele de sinteză din 

Amoniac şi Uree, 

compresoare şi pompe de 

amoniac, trasee 

 

mică 

 

Emisii masive de amoniac în 

atmosferă, ce poate determina 

apariţia unui nor de amoniac 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice; 

● Se respectă graficele de verificare 

ISCIR; 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 
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tehnologice  ●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare şi a procedurilor de 

întreţinere şi reparaţii utilaje statice 

şi dinamice. 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

 

Supraîncărcarea gazo-

metrului de amoniac, cu 

desprinderea clopotului, 

cu evacuarea amoniacului 

gazos în atmosferă. 

 

Redusă 

Formarea instantanee a unui nor 

toxic de amoniac, ce se va deplasa 

în direcţia vântului. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a sistemului   automa-

tizat  de alimentare cu NH3 gazos şi 

a sistemelor de siguranţă; 

● Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare şi a procedurilor de 

întreţinere şi reparaţii utilaje statice 

şi dinamice. 

 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

 

Emisii de 

amoniac,scurgeri de 

amoniac în situaţie de 

avarie la rezervoarele de 

amoniac lichid din cadrul 

depozitului de amoniac 

din cadrul secţiei 

prelucrătoare. 

 

Foarte 

redusă 

Scenariul considerat atrage după 

sine o emisie combinativă de 

amoniac sub formă de lichid şi gaz. 

Amoniacul lichid, într-o primă fază, 

se scurge în cuva de retenţie a 

depozitului, o parte trece în fază 

gazoasă, chiar în timpul deversării. 

Aerul este antrenat rapid în 

evaporarea NH3 lichid, ducând la o 

răcire semnificativă a amestecului 

aer-gaz şi la formarea unui nor 

dens. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a tancurilor de 

depozitare ; 

● Se respectă graficul de verificare 

ISCIR; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare şi a procedurilor de 

întreţinere şi reparaţii utilaje statice 

şi dinamice. 

● Se pune în funcţiune 

sistemul de pulverizare a 

apei, cu formarea 

perdelelor de apă pentru 

reducerea emisiilor de 

amoniac în aer; 

●Colectarea scurgerilor 

de amoniac în rezervorul 

subteran; 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

 

Emisii de amoniac la 

încărcarea amoniacului 

lichid la rampa de 

Redusă Emisii de amoniac. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a traseelor , armăturilor 

şi furtunelor speciale utilizate la 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 
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încărcare a cisternelor CF. racordarea la cisternele CFR. 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare şi a procedurilor de 

întreţinere şi reparaţii . 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

 

Explozie la un element de 

oxidare a amoniacului în 

instalaţia Acid azotic 

Redusă 
Evacuare de gaze nitroase şi 

amoniac 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice şi de automatizare; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . şi dinamice. 

● Intervenţia de urgenţă a 

echipelor de intervenţie 

din societate, conform 

Planului de alarmare şi în 

Planul de urgenţă internă; 

●Se solicită, dacă este 

cazul, intervenţia 

echipelor externe de 

pompieri; 

 

Nefuncţionarea la 

parametri a fazei de 

hidroliză-desorbţie 

Redusă Poluarea apei cu amoniac şi uree. 

● Se asigură funcţionarea instalaţiei 

la parametri normali; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale. 

Fisuri la rezervoarele de 

acid azotic. 

Foarte 

redusă 
Poluarea apelor cu acid azotic. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice; 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale. 

Deteriorarea traseelor 

tehnologice prin care se 

transportă  UREAN 32 

sau fisurarea cisternelor 

CFR; 

Redusă Poluarea apelor cu amoniu şi uree. 

● Se asigură întreţinerea 

corespunzătoare a traseelor  de 

transport; 

● Se verifică starea cisternelor 

înainte de încărcare 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale. 

Deteriorarea unui rezervor 

de ulei din hala compresie 

Amoniac 

Redusă Poluarea apelor cu ulei. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice şi de automatizare; 

 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 
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●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . şi dinamice. 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale 

Apariţia de pori la trasee 

sau rezervoarele de HCl 

sau NaOH. 

Redusă Poluarea apelor cu HCl sau NaOH. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice ; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . şi dinamice. 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale 

Aparitia unor fisuri la 

neutralizatoarele din 

instalaţia Azotat de 

amoniu 

Redusă 
Poluarea apelor cu soluţie de azotat 

de amoniu 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice ; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . şi dinamice. 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale 

Amestecarea accidentală 

de azotat de amoniu cu 

substanţe organice, 

iniţiată de un şoc sau 

temperatură ridicată. 

 

Redusă 
Explozie , urmată de incendiu cu 

eliberare de gaze toxice 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . 

Conform Planurilor de 

măsuri pentru situaţii de 

urgenţă internă. 

Eliberarea accidentală de 

amoniac şi acid azotic ca 

urmare a unor avarii la 

vasele de reacţie din faza 

de neutralizare la 

instalaţia de acid azotic. 

 

Redusă 

Emisii de amoniac şi gaze nitroase 

în atmosferă. 

Poluarea apelor cu acid azotic. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice; 

Se intervine conform 

procedurilor stabilite în 

Planul de prevenire a 

poluărilor accidentale. 

Explozie la instalaţia de 

azotat de amoniu 

Probabilă 

dar foarte 

redusă 

Emisii de oxizi de azot şi amoniac. 

Afectarea vecinătăţilor prin efectul 

domino. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . 

● Oprirea instalaţiei 

conform procedurilor de 

urgenţă; 

● Se acţionează conform 

Planurilor de măsuri 

pentru situaţii de urgenţă 

internă; 
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Explozie la depozitul de 

azotat de amoniu, 

Probabilă 

dar foarte 

redusă 

Emisii de oxizi de azot şi amoniac. 

Afectarea vecinătăţilor prin efectul 

domino. 

● Se asigură întreţinerea cores-

punzătoare a echipamentelor 

tehnice; 

●Se asigură instruirea periodică 

a personalului de operare în vederea 

respectării procedurilor specifice de 

funcţionare . 

● Se acţionează conform 

Planurilor de măsuri 

pentru situaţii de urgenţă 

internă; 

 

 

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu? 
 

● Fisură corp tanc TK251, urmată de explozie şi incendiu. 

● Supraîncărcarea gazometrului de amoniac, cu desprinderea clopotului, cu evacuarea amoniacului gazos în atmosferă.  

● Explozie la instalaţia de azotat de amoniu. 

● Explozie la depozitul de azotat de amoniu 

 

 

Planul de urgenţă internă  şi Planul de urgenţă externă includ scenarii privind accidente posibil a se produce, consecinţele producerii 

acestor  accidente, măsuri pentru minimizarea probabilităţii de producere şi acţiuni ce se intrprind în caz de apariţie a unui accident. 

SC GA PRO CO CHEMICALS SA urmăreşte respectarea următoarelor cerinţe: 

● procedurile şi documentele scrise, inclusiv planurile de răspuns în caz de urgenţă, sunt reactualizate conform cerinţelor legislaţiei 

actuale – 3 ani PUI şi PUE, sau ori de câte ori apar modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii lor – modificări ale unei instalaţii, ale 

unei unităţi de stocare sau ale unui proces, ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate, care ar putea avea 

consecinţe semnificative în cazul unui accident major; 

● Raportul de Securitate se revizuieşte ori de câte ori apar modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii lui şi se actualizează – 

conform art.10, punctul ( 6) din HG 804 / 2007, o dată la 5 ani; 

Referitor la inventarul substanţelor periculoase  prezente pe amplasament, sunt avute în vedere următoarele aspecte: 

● titularul de activitate trebuie să deţină documente care să-i permită să cunoască natura şi riscurile substanţelor şi preparatelor 

periculoase prezente în instalaţiile sale ( cu precădere fişele de securitate ). S e va actualiza, ori de câte ori este nevoie, inventarul şi stocurile 

de substanţe şi preparate periculoase prezente pe amplasament. Acest inventar va fi pus permanent la dispoziţia serviciului de securitate al 

societăţii. 

● situaţia cu substanţe periculoase este actualizată zilnic, pentru a cunoaşte natura şi cantitatea maximă a produselor periculoase pe care 

le deţine, cu un plan general de stocare anexat. Această situaţie va fi pusă la dispoziţia autorităţii pentru protecţia mediului şi inspectoratului 

pentru situaţii de urgenţă. 

 

Identificarea zonelor de risc din amplasament 
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Titularul de activitate identifică zonele din amplasament unde se poate declanşa un incendiu, o emisie de substante sau preparate 

periculoase stocate sau utilizate sau se poate forma un nor cu conţinut de substanţe nocive sau explozive, pentru o scurtă durată sau de manieră 

permanentă. Aceste zone deţin mijloace de protecţie adecvată şi sunt incluse în planul de gestionare al situaţiilor de risc de pe amplasament. 

 

Informaţii preventive asupra efectului domino 

Pentru instalaţiile sau grupurile de instalaţii la care probabilitatea şi posibilitatea producerii unui accident major şi consecinţele acestuia 

sunt mai mari din cauza amplasării acestora, precum şi din cauza cantităţilor de substanţe periculoase prezente, titularul de activitate trebuie să 

elaboreze proceduri pentru colectarea, schimbul şi diseminarea informaţiilor către personalul implicat asupra naturii şi pericolul global de 

accident major. 

Da, subiectul este dezvoltat in cadrul Raportului de securitate. 

 

Supravegherea platformei industriale 

Platforma industrială este supravegheat în permanenţă. 

Platforma industrială este protejată împotriva intruziunilor 

 

Accesul şi circulaţia în interiorul platformei. 

Viteza de deplasare a vehiculelor este limitată în interiorul obiectivului la 10 km/h.  Căile de circulaţie şi acces sunt bine delimitate, 

curăţate în permanenţă şi eliberate de orice obiect care ar putea împiedica circulaţia .Aceste zone de circulaţie sunt amenajate astfel încât 

maşinile de pompieri să poată interveni fără dificultate. 

Există căi de acces de prim ajutor, accesibile din exterior pentru mijloace de intervenţie. 

 

Managementul operatorilor ce deţin/produc / utilizează substanţe şi preparate periculoase 

Proceduri  de exploatare destinate prevenirii accidentelor 

Manipularea ţi operarea în condiţii de risc a instalaţiilor ar putea avea consecinţe asupra securităţii publice şi sănătăţii populaţiei. Fazele 

de pornire şi oprire, funcţionare normală, mentenanţă, fac obiectul unor proceduri de exploatare scrise, puse la dispoziţia celor care lucrează în 

instalaţiile respective. 

Aceste proceduri obligatorii prevăt în special: 

- modalităţile de operare; 

- frecvenţa verificării dispozitivelor de securitate şi de tratare a poluării şi de disconfort creat de instalaţii; 

- instrucţiunile de întreţinere şi curăţire, perioridicitatea acestor operaţii şi obligaţiile înainte de a începe aceste operaţii; 

- modalitatea de întreţinere şi utilizare a echipamentelor de reglare şi a dispozitivelor de securitate; 

Înainte de punerea în funcţiune a unor noi instalaţii, se va face recepţia tuturor lucrărilor relizate, iar pornirea se va face în prezenţa unei 

echipe de tehnicieni competenţi. 
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Verificări periodice 

Instalaţiile, aparatele şi depozitele în care sunt stocate substanţe şi preparate periculoase, ca şi mijloacele de intervenţie în caz de pericol, 

fac obiectul unor verificări periodice. 

Titularul de activitate are obligaţia de a asigura funcţionarea în bune condiţii a sistemului de monitorizare  şi control al poluanţilor pe 

raza de incidenţă a activităţii desfăşurate, în scopul prevenirii şi evitării riscurilor tehnologice şi eliberării accidentale de poluanţi în mediu. 

Titularul de activitate are obligaţia să asiste persoanele împuternicite cu inspecţia, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor 

proprii, toate documentele relevante şi sâ faciliteze controlul activităţilor şi prelevarea de probe. 

 

Interdicţia de foc 

Este interzisă aducerea focului sub orice formă în zonele cu risc de incendiu, explozie, în afara de intervenţiile ce fac obiectul unui 

permis de intervenţie cu foc. 

Se vor afişa şi actualiza permanent instrucţiuni asupra modalităţii de aplicare a dispoziţiilor prezentei autorizaţii în apropierea locurilor 

periculoase sau telefoanelor, cât şi în zonele de trecere cele mai frecventate de către personal. În aceste instrucţiuni se va aminti interdicţia de a 

fuma în zonele cu risc şi obligaţia de a păstra libere căile de acces pentru intervenţii rapide. 

 

Instruirea personalului 

Întrg personalul trebuie să cunoască şi să respecte politica de prevenire a accidentelor majore ( PPAM) , prevederile planurilor de 

urgenţă intern şi extern. 

● Înstruirea personalului privind siguranţa înstalaţiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă se va face periodic.  

● Se va respecta procedura privind instruirea , şcolarizarea şi/sau perfecţionarea lucrătorilor şi a colaboratorilor (după cay) 

● Se vor elabora proceduri specifice pentru a verifica nivelul de cunoaştere de către personal a riscurilor existente în instalaţii. 

 

Mentenanta si lucrari de reabilitare 

Orice lucrari de extindere, modificare sau intretinere a instalatiilor care ar putea prezenta un risc de incendiu fac obiectul unui ”permis de 

lucru cu focul” eliberat de o persoana autorizata in acest sens.  

 

Elemente importante destinate prevenirii accidentelor 

Titularul de activitate stabileste, tinand cont de Raportul de securitate, lista factorilor importanti pentru securitate. acesta identifica 

echipamentele, parametrii, regulamentele, instructiunile de lucru si instruirile personalului, cu scopul de a tine sub control instalatiile, in toate  

fazele de exploatare (functionare normala, pornire, situatii accidentale, etc.) susceptibile de a induce consecinte grave om si mediu. Lista este 

actualizata permanent si pusa la dispozitia organelor competene de inspectie. 

  

Domeniul de functionare 

Titularul de activitate stabileste, sub responsabilitatea sa, limitele de variatie care determina siguranta in functionare a instalatiilor. 

Instalatiile sunt echipate cu dispoziti de de alarma cand parametrii depasesc plaja de functionare in siguranta. Declansarea alarmei antreneaza 

actiuni automate sau manuale de corectie. 



Sectiunea 8 - Accidentele şi consecinţele lor 

 

136 

 

 

Organizare si personal 

- La nivelul societatii SC GA PRO CO CHEMICALS SA este constituită , conform Legii 481/2004, art.13, alin.4 şi art.45 din OUG 

21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, Celula de urgenţă..  

Societatea informeaza persoanele susceptibile a fi implicate intr-un accident: ( servicii publice, colectivitati etc.) precum si populatia 

invecinata amplasamentului asupra riscurilor unui accident major si regulile care trebuiesc respectate in asemenea situatii. Aceste informatii 

contin: 

 numele titularului de activitate si coordonatele; 

 informatii generale privind substantele periculoase utilizate/ produse pe amplasament, natura pericolelor de accidente majore posibil 

a fi generate de acestea, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului; 

 informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata va fi avertizata si informata in cazul in care se produce un 

accident major; 

 informatii corespunzatoare asupra actiunilor  pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata si asupra comportamentului pe care 

trebuie sa il adopte in vazul in care se produce un accident major; 

 confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a lua masuri interne adecvate, in special mentinerea legaturii cu serviciile 

de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora; 

 detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de condifentialitate stabilite potrivit legii. 

 

Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor 

Sistemele de alarma si securizare a instalatiilor permit, in caz de depasire a pragurilor critice prestabilite, de a a alarma personalul de 

supraveghiere in cazul unui accident si de a securiza instalatiile susceptibile a provoca consecinte grave asupra vecinatatilor si mediului. 

Dispozitivile de securizare a instaltiilor sunt indepedente de sistemele de comanda a instalatiei. 

 

Supravegherea si detectarea zonelor de pericol 

- Instalatiile susceptibile de a provoca consecinte grave pentru vecinatati si mediu sunt echipate sus sisteme de detectie si alarma a caror 

plaja de sensibilitate depinde de natura riscurilor ce pot aparea. 

- Detectorii declanseaza, in caz de depasire a pragurilor: 

 dispozitive de alarma sonora si vizuala, destinate a alarma personalul ce asigura supraveghierea instalatiilor; 

 sistemele de punere in siguranta a instalatiilor, dupa specificatiile exploatantului. 

 

Alimentarea electrica 

Consumatorii vitali a instalatiilor trebuie sa functioneze si in cazul intreruperii curentului electric 

 

Utilitati destinate exploatarii instalatiilor 
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Titulatul de activitate asigura in permanenta furnizarea sau accesul la utilitatile necesare functionarii echipamentelor de alarmare si a celor care 

concura la securizarea instalatiilor 

 

Asigurarea interventiei 

Planurile de interventiiei ( de raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta detinute de SC GA PRO CO CHEMICALS SA 

Săvineşti sunt: 

 Planul de urgenta interna ,   

 Planul de evacuare in situatii de urgenta   

 Planul de interventie la incendiu  

Alarmare si evacuare 

Alarmare si evacuare pe platforma SC GA PRO CO CHEMICALS SA se executa in conformitate cu urmatoarele documentatii: 

 Planul de alarmare nr.  si Dosarul cu  modul de instiintare si alarmare a populatiei in situatii de protectie civila nr. , aviz ISU nr.  

 Planurile/ schitele din sectorul de competeneta pe care sunt marcate zonele populate, amplasarea sectiilor, sursele de alimentare cu apa, 

zonele greu accesibile si vulnerabile la riscuri, cai de evacuare 

 

Mijloace de interventie in caz de accidente la organizarea ajutorului 

Amplasamentul este dotat cu mijloace adaptate de aparare care sunt repartizate in functie de localizarea acestuia, conform analizei de risc efectuata 

de titular. 

Ca mijloace de prevenire si stingere a incendiilor societatii detine: 

- autospeciala cu apa si spuma tip APCAAT – 1 buc. 

- autospeciala cu praf si azot tip AspPN – 1 buc 

- generator mobil de spuma tip SPU-100 – 1 buc. 

Accesorii PSI: 

- furtun tip C -30 buc. 

- furtun tip B – 30 buc. 

- ejectoare ape mici – 10 buc 

- distribuitoare -10 buc. 

- topor, tarnacoape – 2 buc. 

- toporisca – 3 buc. 

- tuburi de absorbtie – 6 buc. 

- coarda – 5 buc. 

- hidrant portativ tip I A – 5 buc. 

- hidranti exteriori – 65 buc. 

- hidranti exteriori -65 buc 

- hidranti interiori – 80 buc. 
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Pe platforma societatii sunt amplasate un numar de 400 stingatoare de diferite marimi si substante de stingere (praf si gaz, gaz si spuma mecanica). 

Aceste stingatoare sunt verificate anual de o firma specializata. 

Centrala de avertizare si semnalizare a incendiilor monitorizeaza instalatiile CET, Amoniac, SRA. 

Ansamblul sistemului de lupta contra incendiilor face obiectul  Planului de Urgenta Interna stabilit de titularul de activitate in colaborare cu 

Inspectoratul pentru Situtatii de Urgenta. Amplsamentul este dotata cu mai multe puncte de retragere  destinate protectiei personalului in caz de 

accident. 

 

Interetinerea mijloacelor de interventie 

Aceste echipamente sunt mentinut in stare buna, marcate si usor accesibile. 

Titularul de activitate trebuie sa fixeze un program de testare si control al acestora. Datele, modalitatile de control si observatiile constate se 

inscriu intr-un registru care ramane la dispozitia Serviciului de Protectie Civila Judetean si organelor competente de control. 

 

Protectia individuala a personalului de interventie 

Masti sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta in situatii de risc, sunt puse la dispozitia intrebului personal de 

interventie si supraveghere sau care sta in interiorul zonelor toxice. 

Aceste mijloace de protectie individuala sunt accesibile in orice circumstanta, ata in interventii normale, cat si accidentale. O rezerva de aparate 

respiratorii de interventie este asigurata in cel putin doua sectoare protejate ale amplasamentului si in sens opus directiei vantului. 

 

Resurse de apa  

Titulatul  de activitate dispune de rezerva de apa de incendiu; 

Canalizarile ce colecteaza apa de incendiu sunt proiectate pentru a prelua integral debitele si presiunile necesare in interventii din orice punct al 

societatii. Amplasamentul dispune de un grup de pompe pentru apa de incendiu, de resurse de apa suficiente pentru a asigura alimentarea cu apa a 

retelei de incendiu. In caz de oprire a curentului exista rezerva de energie, securizata. 

In cazul producerii unui accident major, titularul activitatii are obligatia sa informeze in termen de maximum doua ore autoritatile publice 

competente la nivel judeten cu privire la : 

- circumstantele accidentelui, substantele periculoare implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii 

populatiei si mediului si masurile de urgentate luate; 

- actiuni pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni 

repetarea unui astfel  de accident; 

- actualizari ale informatiilro furnizate, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elementele suplimentare, care modifica informatiile initiale 

sau concluziile formualte anterior. 

Titularul activitatii este obligat sa asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu. 
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8.3. Tehnici 

 

Explicaţi, pe scurt, modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant. 

 
 Răspuns 

TEHNICI PREVENTIVE 

Inventarul substanţelor A se vedea secţiunea 3.1 

Trebuie să existe proceduri pentru verificarea 

materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura 

că ele nu vor interacţiona, contribuind la apariţia 

unui incident 

Da. Controlul analitic al materiilor prime, subproduselor şi 

produselor finite se efectuează în cadrul laboratoarelor societăţii, pe 

bază de proceduri pentru verificarea calităţii. 

Depozitare adecvată 

Da. Depozitarea materiilor prime, a produselor finite, materialelor 

auxiliare se face controlat şi adecvat. 

A se vedea secţiunile 5.4 şi 6.3 

Alarme proiectate în proces, mecanisme de 

decuplare şi alte modalităţi de control. 

Da. In instalaţiile de producţie există mecanisme automate de 

decuplare (interblocare) pentru controlul procesului, alarme optice şi 

acustice în tablourile de comandă. 

Bariere şi reţinerea conţinutului. 

Da. In cazul pierderilor accidentale de ulei din instalaţii, din cauza 

spargerii răcitoarelor de ulei, sunt asigurate bariere de paie şi baraje 

absorbante, care reţin uleiul în prima cameră betonată, de unde se si 

recuperează. 

Cuve de retenţie şi bazine de decantare. 

Da. Depozitele de amoniac, rezervoarele de acid azotic, acid 

clorhidric, hidroxid de sodiu şi rezervorul de UREAN 32 sunt 

prevăzute cu cuve de retenţie 

Izolarea clădirilor 

Instalaţiile tehnologice sunt pe platforme, în aer liber. 

Clădirile în care sunt amplasate instalaţiile, atelierele de ambalare, 

depozitele de produse finite, magaziile, de reparaţii, staţiile electrice, 

clădirile administrative, etc. sunt construite astfel încât să asigure 

izolarea hidro şi fonică. Între instalaţii sunt asigurate distanţele 

necesare, pentru ca in caz de accident/avarie să nu fie afectate 

instalaţiile din jur. 

Asigurarea preaplinului rezervoarelor de 

depozitare ( cu lichide sau pulberi), de ex. 

Măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze 

nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi 

contorizarea încărcăturilor. 

Da. Rezervoarele de substante lichide sunt prevăzute cu indicatoare 

de măsurare şi reglare a debitului, a nivelului, a presiunii de 

măsurare, înregistrare şi alarmare optică si acustică, ş.a. 

Sisteme de securitate pentru prevenirea accesului 

neautorizat. 

Da. Platforma GA PRO CO CHEMICALS SA este prevăzută cu 

sistem de securitate care previne accesul neautorizat pe 

amplasament. Accesul se face numai prin cele două porţi de intrare, 

prin care se trece numai pe baza actului de identitate şi înregistrarea 

într-un registru de evidenţă al intrărilor  persoanelor fizice şi a 

autovehiculelor, cu înmânarea unei legitimaţii de intrare. Întrarea pe 

amplasament se face prin însoţirea delegatului de o persoană din 

cadrul societăţii. 

Există 24 camere video la nivelul platformei, inclusiv depozite. 

Monitorizarea este centralizată la dispeceratul firmei de pază. 

Registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, 

eşecurilor, schimbărilor de procedură, 

evenimentelor anormale şi constatările inspecţiilor 

de întreţinere. 

Da. Toate incidentele, evenimentele privind funcţionarea anormală a 

instalaţiilor sunt consemnate în registrul şi sunt comunicate şefului 

de instalaţie/secţie. Constatările inspecţiilor de întreţinere sunt aduse 

la cunoştinţa şefilor de secţii, care trebuie să ia măsuri, dacă e cazul, 

pentru eliminarea neconformităţilor. 

Trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a 

răspunde şi a trage învăţăminte din aceste 

incidente. 

Dacă s-a produs un incident, după ce acesta afost rezolvat, se 

întocmeşte de către o comisie stabilită de conducerea societăţii prin 

decizie,care întocmeşte un Raport de constatare, care identifică 
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cauza producerii incidentului, stabileşte măsuri pentru ca acesta să 

nuse mai producă. 

Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat 

în managementul accidentelor. 

Celula de urgenţă coordonează managementul în situaţia producerii 

unui accident. Încetarea alarmei se face în momentul în care 

concentraţiile noxelor revin sub limita maxim admisă. Sunt luate 

măsuri în vedera repunerii în funcţiune a instalaţiei afectate şi 

reabilitarea factorilor de mediu. 

Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca 

rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in 

cadrul operatiunilot de schimbare de tura, de 

intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice  

Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii 

insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de 

tura, intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice, in procedurile 

de operare sunt cuprinse:  

- instructiuni pentru predarea-primirea schimbului  

- modul si frecventa de intretinere a utilajelor si echipamentelor  

- interventia in caz de apartie a unor dereglari a parametrior de proces, 

care pot conduce la oprirea accidentala a instalatiei  

Compozitia continutului din colectoarele de 

retentie sau din colectoarele conectate la un sistem 

de drenare este verificata inainte de epurare sau de 

eliminare  

Compozitia influentului bazinului de retentie finala este analizata, 

inainte de efectuarea operatiilor de epurare fizico-chimica a apelor 

impurificate cu poluantii specifici rezultati din procesele tehnologice 

aplicate pe platforma  

Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de 

nivel ridicat sau cu senzor conectat la pompa 

automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); 

trebuie sa fie implementat un sistem pentru a 

asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu 

mentinute la o  valoare minima  

-  

Alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie 

folosite in mod obisnuit ca metoda primara de 

control al nivelului  

Nivelul maxim al produselor in rezervoare este controlat si reglat 

prin indicatorul de nivel maxim  

ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR  

Indrumare privind modul in care poate fi gestionat 

fiecare scenariu de accident  

Planul de urgenta interna si Planul de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale cuprind modalitati de actiune pentru 

eliminarea efectelor poluarii.  

Planul de urgenta interna, intocmit in conformitate cu prevederile 

HG 804/2007, se refera in special la situatii de: pericol chimic, 

explozie, incendiu, poluare masiva a apelor, evenimente care rezulta 

din evolutii necontrolate in cursul exploatarii si care conduc la 

pericole grave in interiorul su exteriorul amplasamentului SC GA 

PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti. 

Planul de urgenta interna este un instrument de lucru pentru 

organizarea, instruirea, dotarea si interventia in situatii de risc major, 

considerate situatii de urgenta, pentru care sunt necesare activitati de 

instiintare-alarmare si un mod specific de actiune.Sunt stabilite in 

Planul de urgenta interna modul in care poate fi gestionat fiecare 

scenariu de accident (organizarea si conducerea actiunilor) de 

interventie in urmatoarele situatii:  

- -eliberare de substante toxice  

- -incendiu/ explozie  

- -fortele si mijloacele de interventie interne si externe) 

Caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile 

de resort si cu serviciile de urgenta  

Pentru asigurarea unei interventii prompte, la stingerea incendiilor, 

cat si la inlaturarea urmarilor altor situatii de urgenta pe platforma 

vor actiona:  

- -personalul de la locurile de munca organizate de Comandamentele 

de sectii  

- -serviciul privat pentru situatii de urgenta  

- inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al jud. Neamt  

- -celula de urgenta  
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- -compartiment protectie civila  

- -dispensarul medical al S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.   

Alte formatiuni de interventie solicitate in sprijin sunt:  

- -serviciul de ambulanta tel.112 

- -echipaje cu care s-au semnat colaborari  

Coordonarea actiunilor de prevenire, protectie, interventie si 

conducere se realizeaza de catre Comisia pentru gestionarea 

situatiilor de urgenta constituita la nivelul GAPROCO.  

Componenta comandamentelor locale pe functii in toate instalatiile 

tehnologice, componenta numerica a echipelor de interventie 

tehnologica, componenta detasamentului de deblocare-salvare sunt 

stabilite prin Planul de urgenta interna.  

Caile de comunicare cu autoritatile de resort si serviciile de urgenta 

(apararea civila, pompieri, salvare etc.) si de mediu sunt de 

asemenea stabilite prin PUI. 

Izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de 

la anumite componente ale instalatiei si a apei 

folosite pentru stingerea incendiilor de apa 

pluviala, prin retele separate de canalizare  

Scurgerile posibile de produse in caz de accident de la anumite 

componente ale instalatiei, in cazul in care nu au fost retinute in 

instalatii, sunt retinute in bazinul de retentie finala.  

Apa folosita pentru stingerea incendiilor este evacuata prin reteaua 

de canalizare pentru ape impurificate  

Alte tehnici specifice pentru sector  

Pe amplasament exista o girueta care pune la dispozitie datele 

meteorologice (viteza si directia vantului, temperatura atmosferica), 

datele absolut necesare stabilirii directiei, rutelor si locatiilor pe care 

se executa evacuarea. In organizarea PSI la locul de munca sunt 

specificate caile de evacuare pentru toate locatiile de pe platforma 

GA-PRO-CO si obligativitatea tuturor sectoarelor de a pastra libere 

caile de acces stabilite.  



Secţiunea 9 – Zgomot şi vibraţii 

142 

 

 

9. Zgomot si vibratii  

                Ca recomandare, nivelul de detaliere al informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de 

producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este 

mai scazut, informatiile solicitate in Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informatiile referitoare la sursele de 

zgomot din Tabelul 2.9. sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului, atat cat 

permite rezultatul analizei cost-beneficii.  

                 Sursele nesemnificative trebuie „separate” calitativ (oferind explicatii) si nu trebuie furnizate 

informatii detaliate. Trebuie oferite harti si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea 

receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in 

afara instalatiei, in cazul in care acestea sunt semnificative.  
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9.1. Receptori  

 

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)  
 

Identificaţi şi descrieţi fiecare 

locaţie sensibilă la zgomot, 

care este afectată  

Care este nivelul de zgo-mot 

de fond (sau ambiental) la 

fiecare receptor identificat? 

Există un punct de 

monitorizare speci-ficat 

care are legătură cu 

receptorul? 

Frecvenţa  

monitorizării 

Care este nivelul 

zgomotului când instalaţia 

funcţionează 

Au fost aplicate limite 

pentru zgomot sau alte 

condiţii ? 

Populaţia satului Dumbrava 

Deal 

55 – 65 dB( A), zgomot de 

fond, trafic 

Nu În caz de 

reclamaţii 

 Da 

65dB(A) conform STAS 

10009/88 

Populaţia satului Săvineşti 55 – 65 dB( A), zgomot de 

fond, trafic  

Nu În caz de 

reclamaţii 

 Da 

65dB(A) conform STAS 

10009/88 

 

 
       Societatea SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti este amplasată în prelungirea sud – estică a platformei industriale Săvineşti, la cca. 12 

km sud-est de municipiul Piatra – Neamţ.. Localităţile din imediata apropiere a platformei societăţii sunt: 

- spre nord – Dumbrava Roşie ( 4 km); 

- spre sud –est – Dumbrava Deal ( 3 km) şi oraşul Roznov (5 km); 

- spre nord –vest – SC FIBREXNYLON SA, SC RIFIL SA, SC KOBER SA, , 

- spre vest şi sud –vest – Săvineşti; 

- spre sud- vest – Piatra Şoimului ( 5km). 

   Faptul că amplasamentul societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti  este la distanţe de aproximativ 5 km de zone sensibile , 

face ca impactul generat de zgomotul produs de echipamentele dinamice din instalaţii să fie nesemnificativ, pe timpul funcţionării normale . 

 

 

 
9.2. Surse de zgomot 

(informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale) 

Faceţi o prezentare generală, succintă a surselor al căror impact este nesemnificativ. 

Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu după caz ( impact sau/şi bilanţ de mediu ) 

privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. 

Nu este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. 
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Identificaţi fiecare  

sursă semnificativă de 

zgomot şi/sau vibratii 

( instalaţia ) 

 

Punct de lucru 

Monitorizare zgomot Descrieţi acţiunile între-prinse 

pentru prevenirea sau 

minimizarea  emisiilor de 

zgomot şi măsurile de 

protecţie a personalului 

Măsuri care trebuie luate 

pentru respectarea 

BAT şi a termenelor 

stabilite în Planul de 

acţiuni obligatorii 

Nivel zgomot 

(dB) A 

La nivelul 

anului 2011 

Limita admisă la 

locul de muncă 

(dB) A 

Frecvenţa 

monitorizării 

1 2 3 4 5 6 7 

Instalaţia Amoniac ● Compresie; 

 

99,9  

87 

     anual ● Antifoane pentru fiecare 

lucrător din zona de lucru; 

● Cabine izolate fonic. 

 

 

 

 

Întreţinere 

corespunzătoare şi ungere 

echipamente 

Instalaţia Uree ● Compresie CO2; 

● Pompe ; 

91,96 

91,96 

 

87 

anual ● Antifoane pentru fiecare 

lucrător din zona de lucru; 

● Cabine izolate fonic. 

Instalaţia Acid azotic ● Compresie NOX; 

● Oxidare 

 

95 

83 

87 anual ● Antifoane pentru fiecare 

lucrător din zona de lucru; 

● Cabine izolate fonic. 

Instalaţia Azotat de 

amoniu/ Nitrocalcar 

• răcire produs finit 

● granulare cota 0m; 

● granulare cota 9m;; 

● granulare cota 16m;; 

● granulare cota 24m; 

 

89 

89 

89 

94 

84 

 

 

87 

 

anual 

● Antifoane pentru fiecare 

lucrător din zona de lucru; 

● Cabine izolate fonic. 

 
Monitorizarea zonelor cu zgomot de pe platforma SC GA PRO CO CHEMICALS SA se realizează utilizând sonometru. 

 
Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele.De ex. surse din afara instalaţiei. 

Societatea monitorizează nivelul de zgomot şi în afara instalaţiilor, respectiv: 

- Poarta 1 (limita incintei): 58; 60; 52; 57; 62; 60; 49; 53 dB(A) 

- Aleea CTC – Dispensar: 50; 58; 60; 62; 59; 63; 60; 49; 55; 52; 61dB(A) 

- În spatele instalaţiei Demi II (limita incintei): 81; 85; 88; 87; 84; 90; 91dB(A)  

- În spatele instalaţiei Amoniac II (limita incintei): 79; 88; 75; 80; 81; 90dB(A)  

- Lateral instalaţie Uree  ( la limita incintei): 65; 67; 70; 68; 78; 63; 76 dB(A) 

- La limita incintei (colţ cu depozitul Uree vrac): 60; 62; 66; 65; 64; 59dB(A)  

- la limita incintei (în spatele instalaţiei Carbonat de calciu): 61; 58; 62; 55; 60; 61; 69; 70dB(A)  

- Aleea Dispensar – Acid azotic: 89; 92; 91; 88; 86; 85; 95dB(A) 
 

9.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu 
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Furnizaţi detalii despre orice studii care au fost făcute. 
Referinţa (Denumirea, anul etc) 

studiului respectiv 

Scop Locaţii luate în considerare Surse identificate sau investigate Rezultate, dB (A) 

- - . - - 

 Nu au fost efectuate studii privind determinări de nivel de zgomot asociate surselor identificate în tabelul anterior. 
 

9.4. Întreţinere 

 
 Da Nu Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/ măsurilor 

Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este 

necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot ? 
Da - - 

Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile  care sunt 

necesare  pentru minimizarea emisiilor de zgomot ? 

Da - - 

 
 

9.5. Limite 

Din tabelul 9.1. rezumaţi impactul zgomotului referindu-vă la limite recunoscute. 

 
Receptor sensibil  Limite 

dB (A) 

Nivelul zgomotului cînd 

instalaţia funcţionează 

 În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limitele fie 

justificaţi situaţia, fie indicaţi măsurile şi intervalele de 

timp propuse pentru remedierea situaţiei ( acestea au fost 

identificate in tabelul 9,1,) 

Personalul operator Secţii de producţie 87 

 

În instalaţiile de compresie şi 

granulare se depăşeşte limita 

admisă. 

Întreţinere corespunzătoare şi ungere echipamente 

Termen:permanent. 

.Funcţionarea instalaţiilor conform instrucţiunilor specifice 

de lucru, conform regulamentelor de funcţionare pentru 

fiecare instalaţie. 

Termen : permanent 

 

Populaţie zonă impact Zona limitrofă amplasament 65 În funcţionare normală nu se 

depăşeşte limita admisă 

 

9.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat 

Aceasta este o cerinţă  suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de 

mediu. Aceasta poate fi de asemenea utilă oricărui operator/ titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil să producă 

disconfort cauzat de zgomot şi/sau vibraţii pentru a direcţiona sau ierarhiza activităţile. 
 

Sursa Scenarii de avarie 

posibile 

Ce măsuri au fost implementate pentru 

prevenirea avariei sau pentru reducerea 

impactului ? 

Care este impactul/rezultatul asupra 

mediului dacă se producere o avarie ? 

Ce măsuri sunt luate dacă 

apare şi cine este responsabil 

? 

     



Secţiunea 9 – Zgomot şi vibraţii 

146 

 

 

Nu este cazul, în situaţia în care la limita incintei nu se depăşeşte nivelul de zgomot. 

 

         
          Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la: 

           Utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare. 
 

 Prin utilizarea echipamentului de protecţie individuală 

Manevrare mecanică, 
 

Prin utilizarea echipamentului de protecţie individuală 

 

Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare 
 

Prin utilizarea echipamentului de protecţie individuală 

 

 

Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus, trbuie date aici sau trebuie să se facă referire la ele. 
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10. MONITORIZARE 

 

10.1. Monitorizare şi raportarea evacuărilor în atmosferă 

10.1.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor dirijate în atmosferă. 

 

Conform Autorizaţiei integrate de mediu nr.15 din 06.08.2007, rev.1din data de 21.03.2008, monitorizarea emisiilor din surse punctiforme,dirijate, 

se face conform tabelelor de mai jos: 

 

Parametru Punct de emisie 

Frecvenţa 

de 

monitorizar

e 

Metoda de 

prelevare 

Este 

echipamentul 

calibrat 

Dacă nu: 

Eroarea de 

măsurare şi 

eroarea globală 

care rezultă. 

Metode şi 

intervale de 

corectare a 

calibrării 

Acreditarea de-

ţinută de prele-

vatorii de probe şi 

de laboratoare 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Emisii punctiforme,dirijate, de la instalaţia AMONIAC 

NOx 

SO2 

CO 

 

 Sistem generare  abur – 

coş dispersie 

( 2 buc.)   

 

 

 

 

semestrial 

- analizor automat  

- portabil gaze, cu 

celule de măsurare 

temp. şi conc. O2 

Da. 

Verificare 

metrologica, 

 anual 

   

Pulberi - -prelevator pulberi 

- - filtre cu masă 

constantă pentru 

pulberi 

    

NOx 

SO2 

CO 

 

Reformare primară 

Ardere în supraîn-

călzitor ( 1 coş) 

 

semestrial 

- analizor automat  

portabil gaze, cu 

celule de măsurare 

temp. şi conc. O2 

Da. 

Verificare 

metrologica, 

 anual 

   

Pulberi - -prelevator pulberi 

- filtre cu masă 

constantă pentru 

pulberi 

    

Emisii punctiforme,dirijate, de la instalaţia UREE 

NH3 

 

Spălare scruber NH3  

Coş dispersie -2 buc 

trimestrial Dispozitiv prele-

vare probă . 

Analiză chimică 

    

NH3 

 

 

Pulberi 

Turn granulare – cos 

dispersie (6 bucati) 

trimestrial 

 

 

semestrial 

Dispozitiv prele-

vare probă în 

analizor. 

- -prelevator pulberi 
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- filtre cu masă 

constantă pentru 

pulberi 

NH3 

 

 trimestrial 

 

     

Emisii punctiforme,dirijate, de la instalaţia ACID AZOTIC 

NOx 

 

 

 

N2O 

 

Coş dispersie 

( duză) 

12 analize/zi Dispozitiv prele-

vare probă.  

Analiză chimică 

 

    

trimestrial Dispozitiv prele-

vare probă.  

Analiză chimică. 

    

Emisii punctiforme,dirijate, de la instalaţia AZOTAT DE AMONIU/ NITROCALCAR 

NH3 

 

 

 

 

Pulberi 

Coş dispersie -1 buc trimestrial 

 

Dispozitiv prele-

vare probă în 

analizor. 

    

trimestrial - -prelevator pulberi 

- filtre cu masă 

constantă pentru 

pulberi 

    

Emisii punctiforme,dirijate, Centrala Termică 

NOx 

SO2 

CO 

 

 

Coş dispersie cazan 

TGV BIASI (1 cos) 

Coş dispersie cazan  

MINGAZZINI (1 cos) 

 

 

lunar 

- analizor automat  

portabil gaze, cu 

celule de măsurare 

temp. şi conc. O2 

Da. 

Verificare 

metrologica, 

 anual 

   

Pulberi semestrial - -prelevator pulberi 

- filtre cu masă 

constantă pentru 

pulberi 

    

 

       Anual, operatorul economic va demonstra încadrarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile de ardere, în plafoanele anuale de 

emisii pentru NOX, SO2 şi pulberi prevăzute în Angajamentele de aderare a României la Uniunea Europeană, capitolul ” Mediu„ – Directiva 

Consiliului nr.2001/80/CE privind limitarea anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere, după cum urmează : Cazanele auxiliare, 

cazanul TGV 1000/12 şi cazanul MINGAZZINI. 

La analiza emisiilor de poluanţi în aer, se vor înregistra următoarele date: 

- locul, data şi ora măsurării; 

- date şi condiţii tehnice de funcţionare a instalaţiei în timpul prelevării probei; 

- metoda şi aparatura utilizate; 
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- metoda/ condiţiile de prelevare probe aplicate; 

- valorile măsurătorilor, se vor determina concentraţii şi debite masice; 

- evaluarea rezultatelor ( erori, medii ) 

O dată pe an se va efectua un set de măsurători pentru toate emisiile de poluanţi în aer, din surse punctiforme, de către un laborator treţ 

acreditat. 

În anexă sunt ataşate măsurătorile pentru toate emisiile de poluanţi în aer, din surse punctiforme,efectuate de SC EnECO Consulting SRL –

Laborator analize mediu şi toxicologie industrială.
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Descrieţi orice programe/ măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire a instalaţiilor. 
 

Societatea SC  GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti are întocmite Regulamente de fabricaţie  pentru toate 

instalaţiile care funcţionează pe amplasanent. 

Pentru toate situaţiile care conduc la deranjamente în instalaţiile societăţiii, sunt indicate cauzele şi modul de 

remediere, dacă este necesar modul de oprire a instalaţiilor. 

Repornirea instalaţiilor, după o oprire de scurtă sau lungă  durată, în ordinea de derulare a activităţilor, sund de 

asemenea descrise. Opririle accidentale pot fi cauzate de variaţiile de tensiune în SEN, lipsa apei de răcire,  variaţii pe 

presinea gazului metan şi implicit  variaţii in sistemul de abur, apariţia neetanşeităţilor, defecţiuni ale echipamentelor 

tehnice, etc. 

Pornirile după aceste incidente se efectuează în momentul înlăturării cauzei ce a generat oprirea şi verificarea 

instalaţiilor şi pregătirea lor în vederea repornire. 

Până la intrarea instalaţiilor în parametri optimi de funcţionare, emisiile în atmosferă sunt monitorizate 

suplimentar, la cererea şefului de instalaţie, conform procedurilor din Regulamentele de funcţionare. 

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru 

pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire  etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă 

durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională ( dacă este necesar). 

 

Pornirea instalaţiei Amoniac Salzgitter 

Pornirea instalaţiei Amoniac Salzgitter durează aproximativ 48 de ore, iar emisiile în atmosferă  sunt: 

▪ CO2 şi NOX de la arderea gazelor naturale de la cazanele auxiliare şi reformerl primar; 

▪ CO2 de la faza de îndepărtare a CO2 ( până porneste fabrica de uree granulată) 

▪ gaz de sinteză ( N2  şi H2 ) până la intrarea în reacţie a coloanei de sinteză. 

Nu se fac monitorizări pentru aceste emisii. 

Oprirea durează cca. 16 ore şi cuprinde răcirea lentă a catalizatorilor, echipamentelor şi inertizarea utilajelor prin 

suflare cu azot. 

Emisiile în această perioadă sunt reprezentate de dioxidul de carbon şi oxizii de azot de la arderea gazelor 

naturale. Există posibilitatea apariţiei unor emisii fugitive de amoniac  la golirea completă a utilajelor de la faza sinteză – 

refrigerare ( dacă este cazul). Se fac monitorizări la locurile de muncă la oprirea instalaţiei. 

 

Pornirea instalaţiei  Uree granulată 

Pornirea instalaţiei Uree granulată durează cca. 8 ore, iar emisiile de amoniac se monitorizează la locurile de 

mucă şi la scruberele de amoniac de la faza de absorbţie. 

Emisiile în apă se monitorizează în permanenţă. 

Oprrirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate, cu 

recuperarea amoniacului şi ureei. 

În această perioadă se monitorizează în permanenţă apele evacuate din instalaţie şi emisiile de la coloana de 

absorbţie. 

În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente. 

 

Pornirea instalaţiei  Acid azotic 

Pornirea unei linii la instalaţia Acid azotic durează aproximativ 4 de ore, iar emisiile în atmosferă  sunt 

constituite de oxizii de azot, care pot depăşi limitele admisibile, pentru perioade foarte scurte de timp, până la intrarea în 

parametri normali de funcţionare a fazei de absorbţiei. 

Nu sunt emisii suplimentare în apă. 

Oprirea unei linii la instalaţia de Acid azotic durează 1oră si nu se înregistrează emisii suplimentare ăn mediu. 

Acidul azotic mai diluat din coloanele de absrbţie, se descarcă intr-un rezervor, urmând ulterior a se corecta concentraţia. 

În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente. 

 

Pornirea instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar  
Pornirea instalaţiei Azotat de amoniu / Nitrocalcar durează cca. 8 ore.Emisiile în apă se monitorizează în 

permanenţă. 

Oprirea fabricii durează cca. 16 ore şi implică colectarea şi prelucrarea tuturor soluţiilor rezultate. 

În cazul unor avarii, se acţionează în conformitate cu instrucţiunile de operare pentru astfel de evenimente. 
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La pornirea şi oprirea celorlante instalaţii de pe platformă nu sunt emisii suplimentare  

 

Observaţii. 

Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe: 

● cînd emisia este redusă înainte de evacuarea în aer ( de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber ); 

● cînd sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor ( de ex. selecţia 

şarjei ); 

● fluxurile de gaz trebuie măsurate sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările în 

masă; 

● pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se înregistreze 

temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să se 

depăşească 3% doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate. 

Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a se asigura 

faptul că evacuările finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă. 
 

Numărul documentului respectiv pentru  informaţii 

suplimentare pentru monitorizarea şi raportarea 

emisiilor în aer. 

Conform procedurilor controlului şi prevenirea neconformităţilor, 

aflate în curs de revizuire şi elaborare. 

 

10.1.2. Monitorizarea  emisiilor nedirijate ( difuze şi fugitive ) 

 

Se monitorizează noxele specifice la locurile de muncă, conform prevederilor legislaţiei de 

sănătate şi securitate în muncă. Graficul de măsurători este întocmit de laboratorul Mediu – Toxicologie 

al societăţii, care efectuează măsurătorile. 

Indicatorii monitorizaţi sunt: NH3, oxizi de azot, aerosoli de hidroxid de sodiu, acid clorhidric. 

Evaluarea valorilor măsurate ale concentraţiilor poluanţilor la locurile de muncă se face prin 

compararea cu limitele prevăzute de HG 1218 /2007. 

Imisii în zone locuite – la orice sesizare, laboratorul propriu la societăţii GA PRO CO 

CHEMICALS efectuează  singur sau în paralel cu laboratorul APM Neamţ, măsurători privind 

concentraţia poluantului reclamat ( amoniac sau oxizi de azot) 

Pentru determinarea nivelului de poluare indus de concentraţia măsurată de poluant se face prin 

compararea  cu limita prevăzută de STAS 12574/87şi Legea 104/2011. 
 

10.2. Monitorizarea emisiilor în apă 

 

Descrieţi măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului 

şi frecvenţa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie să folosiţi tabelele de 

mai jos şi să prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este 

necesar. 

Descrieţi orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire. 

 

Observaţii 

Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie de sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie 

proporţională cu dimensiunea operatorilor. 

Operatorul / Titularul de activitate trebuie să aibă realizată o analiză completă care să acopere un 

spectru larg de substanţe pentru aputea stabili că toate substanţele relevante au fost luate în considerare la 

stabilirea valorilor limită de emisie. Această analiză trebuie să cuprindă lista substanţelor indicate de 

legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o dată pe an. 
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Toate substanţele despre care se considera că pot crea probleme sau toate substanţele individuale la 

care mediul local poate fi sensibil şi asupra  cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea 

monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi metalelor grele. 

Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o metodă care se foloseşte mai ales în 

cazurile în care concentraţia nu variază în mod excesiv. 

În unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/ determinat şi a 

căror capacitate de de aproduce efecte negative este incertă, în special când sunt în combinaţie cu alte 

substanţe. Tehnicile de de monitorizare a „ toxicităţii totale a efluentului”  pot fi aşadar adecvate pentru a 

face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directă a toxicităţii. O anumită îndrumare 

privind testarea toxicităţii, poate fi primită de la Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate 

de mediu. 

 
Numărul documentului respectiv pentru  

informaţii suplimentare pentru monitorizarea şi 

raportarea emisiilor în apele de suprafaţă. 

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

Planul de prevenire a accidentelor majore. 

Planul calităţii – Laborator ape uzate 
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10.2.1.1. Monitorizarea apei brute captată din canalul UHE 

Parametru 

Punct de 

monito-

rizare 

Denumire 

sursă de 

apă 

Frec-

ven-

ţa de 

monit

ori-

zare 

Metoda de monitorizare 

Sunt echipa-

mentele/prelevat

oarele de probe 

/laboratoarele 

acreditate 

DACĂ NU: 

Eroarea de mă-

surare şi e-

roarea globală 

care rezultă 

Metode şi in-

tervale de co-

rectare a cali-

brării echipa-

mentelor 

Acreditarea deţinută de 

prelevatorii de probe şi 

de laboratoare sau 

detalii despre per-

sonalul folosit şi 

instruire/competenţe 

Debit  

Cămin de 

distribuţie 

apă de 

alimentare 

 

 

Canalul 

UHE 

 

3/zi 

Traductor de presiune 

diferenţială şi integrator 

electronic 

    

pH SR ISO 10523/1997     

Materii în suspensie STAS 6953/1981     

Azot amoniacal SR ISO 5664/2001     

Azotaţi SR ISO7890-1,2/2001     

Azotiţi SR EN26777/2002     

 SR ISO10359-2,3/2000     

 

10.2.1.2. Monitorizarea apei brute livrată de SC FIBREXNYLON SA 

Parametru 

Punct de 

monito-

rizare 

Denumire 

sursă de 

apă 

Frec-

ven-

ţa de 

Moni

tori-

zare 

Metoda de monitorizare 

Sunt echipa-

mentele/prelevat

oarele de probe 

/laboratoarele 

acreditate 

DACĂ NU: 

Eroarea de mă-

surare şi e-

roarea globală 

care rezultă 

Metode şi in-

tervale de co-

rectare a cali-

brării echipa-

mentelor 

Acreditarea deţinută de 

prelevatorii de probe şi 

de laboratoare sau 

detalii despre per-

sonalul folosit şi 

instruire/competenţe 

Debit Cămin de 

distribuţie 

apă de 

alimentare 

SC FIBREX 

SA 

 3/zi Traductor de presiune 

diferenţială şi integrator 

electronic 

    

pH SR ISO 10523/1997     

Materii în suspensie STAS 6953/1981     

Azot amoniacal SR ISO 5664/2001     

Azotaţi SR ISO7890-1,2/2001     

Azotiţi SR EN26777/2002     

Uree SR ISO10359-2,3/2000     
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10.2.2. Monitorizarea apelor evacuate în receptor – canaluL UHE 

 

La funcţionarea instalaţiilor, societatea monitorizează: 

- calitatea surselor de ape uzate din instalaţiile tehnologice şi din staţiile locale de preepurare în punctele de control intern pe tronsoanele de 

canalizare, prin laboratoarele secţiei; 

- monitorizarea efluenţilor finali evacuaţi prin punctul final la ieşire din societate, respectiv Camera betonată şi punctul final de deversare în 

emisar, respectiv Canal C1- D4 prin Laboratorul Mediu – Toxicologie. 

Principalii poluatori specifici amplasamentului vor fi monitorizaţi cu o frecvenţă mai mare în situaţiile de oprire sau pornire a instalaţiilor. 
 

Parametru 
Punct de 

emisie 

Denumi-

rea 

recepto-

rului 

Frecvenţa de 

monitori-

zare 

Metoda de monitorizare 

Sunt echipa-

mentele/prelevato

arele de probe 

/laboratoarele 

acreditate 

DACĂ NU: 

Eroarea de mă-

surare şi e-roarea 

globală care 

rezultă 

Metode şi in-

tervale de co-

rectare a cali-

brării echipa-

mentelor 

Acreditarea deţinută de 

prelevatorii de probe şi 

de laboratoare sau detalii 

despre personalul folosit 

şi instruire /competenţe 

Debit  

 

Canal C1- 

D4, canal 

UHE 

 

 

Canal 

UHE 

 

 

2/zi 

Aparat electronic cu 

ultrasunete pentru canal 

deschis 

 - - - 

pH Prelevare probe 

momentane. 

Analiza de laborator 

conform standardelor în 

vigoare, standarde de 

firmă. 

Sistem de măsurare 

continuă, cu transmisie 

on-line la dispeceratul 

societăţii pentru pH 

,NH4
+
 şi temperatură. 

  

Erorile de 

măsură sunt 

conform 

metodelor de 

analiză 

standardizate. 

 

Conform 

procedurilor de 

încercări 

specifice 

 

Conform procedurilor de 

instruire 
Materii în suspensie 

CCOCr 

CBO5 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

Cl
- 

Substanţe extractibile 

O2 dizolvat 

Uree 

Produse petroliere 

 

SO4
- 

 

Canal C1- 

D4, canal 

UHE 

 

 

Canal 

UHE 

 

 

semestrial 

 

Analizele se efectuează 

cu un laborator terţ 

(acreditat) 

    

Fenoli  

Fosfor total 

Cupru 

Substanţe priori tar 

periculoase: 

Ni,Cr,Co,Zn,Mo]] 
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10.2.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

 

Apele menajere de pe amplasamentul SC GA PRO CO CHEMICALS SA sunt preluate în  canalizarea de ape 

menajere a SC FIBREXNYLON SA Săvineşti şi sunt tratate în Staţia de epurare a acestei societăţi. 

 

10.3. Monitorizarea pânzei freatice din forajele de observaţie 

 

In incinta amplasamentului societatii exista cinci foraje de observatie pentru controlul calitatii panzei 

freatice amplasate in următoarele puncte : 

- FC1 - în zona depozitului de amoniac 

- FC2 - între depozitul de azotat de amoniu saci si instalatia de ambalare in saci uree 

- FC3 - în zona tancului de amoniac TK 251 

- FH1 – la limita de est a instalaţiei Uree granulată 

- FH2 – la limita de N-V a amplasamentului 
 

Parametru Unitate de 

masura 
(mg/dm

3
) 

Punct de emisie Frecventa de 

monitorizare 

Metoda de 

monitorizare 

temperatura, 
0
C FC1, FC2, FC3 

FH1, FH2 

1/trimestru + la 

solicitarea 

autorităţilor de 

mediu sau de 

gospodărire a 

apelor 

 

pH, unit. pH, SR ISO 10523/1997 

conductivitate, μScm
-1 

SR EN ISO 

27888/1997 

Amoniu( NH4
+
), mg/l SR ISO 7150-1/2001 

azotati, mg/l STAS 8900/1-71 

azotiti, mg/l SR 3048-2/1996 

cloruri, mg/l SR ISO 9297/2001 

sulfati, mg/l STAS 8601-70 

fier total, mg/l SR ISO 6332/1996 

CCOCr, 

CCOMn, 

mg O2/l SR ISO 6060/1996 

mg O2/l SR EN ISO 8467/2001 

duritate totala gr.germ. STAS 3026/1976 

 

Forajele FH1 şi FH2 au fost efectuate în urma Planului de acţiuni, anexa la AGA şi Avizul de mediu 

nr.15/30.07.2007 şi au fost realizate conform unui Studiu Geotehnic. 

Monitorizarea trimestrială asigură colectarea informaţiilor necesare pentru caracterizarea calităţii apei 

freatice şi a evoluţiei acesteia. 

 

10.4. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 

 Monitorizarea deşeurilor tehnologice generate constă în : 

● ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 211/2011: tipul deşeului şi codul acestuia, 

provenienţa – secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, valorificare, transport şi eliminare; 

● colectarea selectivă a deşeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deşeurilor reciclabile la agenţi 

economoci autorizaţi pentru valorificare; 

● efectuarea transportului de deşeuri în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2/211/118/2004 privind 

transportul deşeurilor pe teritoriul României, modificat şi completat prin Ordinul 986/2006; 

●.caracterizarea deşeurilor destinate depozitării definitive în conformitate  cu prevederile Ordinului 

nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. 

Uleiuri uzate ( HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate): 
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● asigurarea condiţiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri ( recipienţi, spaţiu amenajat) şi predarea 

lor la unităţile autorizate în colectare/valorificare; 

● inscripţionarea vizibilă pe recipienţi a categoriei de ulei uzat; 

● nedeversarea pe sol, canalzare sau receptori naturali a uleiului uzat. 

Baterii şi acumulatori ( HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori) 

●depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate –împrejmuite şi asigurate pentru 

prevenirea scurgerilor de electrolit;predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea/valorificarea lor; 

●nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente; 

●nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor. 

Anvelope uzate (HG 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate) 

● depozitarea temporară a acestora şi predarea lor persoanelor juridice care le-au produs pe piaţă ori 

persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, repararea, reciclarea sau valorificarea termoenergetică a 

anvelopelor uzate. 

 

Ambalaje 

 

● ţinerea evidenţei ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conform HG 621/2005 cu completările şi 

modificările ulterioare: cantitate achiziţionată, cantitatea reutilizabilă, cantităţi recuperate şi eliminate. 

Societatea are incheiat Contractul nr. 47/14.04.2000, Act adit. nr. 7/2012 incheiat cu SC ECO-X SRL 

Vrancea (licenta operare RO-ANPM-DA-006/2008) pentru transferul obligatiilor anuale de valorificare si 

reciclare a deseurilor de ambalaje. 

 

Observaţii 

 

Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrate următoarele: 

▪ compoziţia  fizicp şi chimică a deşeurilor; 

▪ pericolul caracteristic: 

▪ precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate: 

▪ în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit 

de deşeuri  pe amplasament,trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, 

agenţii potenţiali de contaminare, căile potenţiale de transmitere din sol în apa subterană, apa de suprafaţă sau în 

lanţul trofic.  

 
Numărul documentului respectiv pentru  informaţii 

suplimentare pentru monitorizarea şi raportarea generării 

de deşeuri. 

Raportările de evidenţă a gestiunii deşeurilor 

 

 

10.5. Monitorizarea calităţii solului 

Monitorizarea calităţii solului se realizează, conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.15/06.08.2007, 

rev.1 din 21.03.2008, o dată pe an, de către un laborator de specialitate. 

 

Parametru 
Frecventa de 

monitorizare 
Metoda de măsurare 

pH 

 

 

1 / an 

SR ISO 10390/1999 

Umiditate recoltare % SR ISO 

Azot Kyeldahl % s.u. SR ISO 

NH4 mg/kg s.u. SR ISO 14255/2000 

NO3 mg/kg s.u. SR ISO 14255/2000 



Secţiunea 10 - Monitorizare 

 

157 

 

Humus % s.u. SR ISO 

 

Punctele de prelevare sunt amplasate astfel: 

▪ Profil 1 –  zona instalaţiei Amoniac II, pe direcţia S – V (adancimi de 0-10 si 30-40 cm) 

▪ Profil 2 –  zona instalaţiei Uree granulată, pe direcţia S (adancimi de 0-10 si 30-40 cm) 

                                             

Conform legislaţiei în vigoare ( Ordinul 756/1997), singurul indicator normat este conţinutul solului în sulfaţi. 

Ceilalţi indicatori, specifici activităţilor anterioare şi actuale desfăşurate pe amplasament, pot fi caracterizaţi 

funcţie de reglementări din domeniul pedologiei,de exemplu, după Compediul agrochimic.  

 

10.6. Montorizarea nivelului de zgomot 

 

Nivelul de zgomot maxim admis în perimetrul uzinal este 87 dB(A)) conform HG 493 / 2006, iar la 

limita incintei este 65 dB(A) conform STAS 10009 / 1988. 

Laboratorul Mediu – Toxicologie efectuează măsurători ale nivelului de zgomot în secţii, în zona 

utilajelor dinamice care generează zgomote mari, precum şi în următorele puncte de pe amplasament: 

- Poarta 1 (limita incintei ); 

- Aleea CTC – Dispensar; 

- În spatele instalaţiei Demi II (limita incintei); 

- În spatele instalaţiei Amoniac II (limita incintei); 

- Lateral instalaţie Uree  ( la limita incintei ); 

- La limita incintei ( colţ cu depozitul Uree vrac ); 

- la limita incintei ( în spatele instalaţiei Carbonat de calciu ); 

- Aleea Dispensar – Acid azotic; 

 

În condiţiile normale de funcţionare nivelul de zgomot echivalent continuu în perimetrul uzinal nu 

depăşeşte în general valoarea maximă admisibilă de 87 dB(A). 

 
Perimetru Frecvenţa de măsurare Metoda de măsurare 

Limitele amplasamentului 1 /an STAS 10009/98 

Locuri de muncă cu expunere la  

zgomot. 

1 /an HG 493/2005 

 
Se fac determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului şi în instalaţiile unde există surse generatoare 

de zgomot. Pentru personalul de pe locurile de muncă cu nivel mare de zgomot se asigură,antifoane. 

 

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces 

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces. 

Următoarele sunt exemple de variabile de  

Proces care ar putea necesita monitorizare: 

Descrieţi măsurile luate sau pe care 

intenţionaţi să le aplicaţi 

- materiile prime trebuie monitorizate din punctul de 

vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili 

şi informaţia provenită de la furnizor este 

necorespunzătoare; 

Se analizează calitatea materiilor auxiliare utilizate  

în instalaţii, a produselor intermediare pe fluxul tehnologic, conform 

procedurilor. 

1) amoniac, oxizi de azot, oxizi de sulf şi pulberi în 

emisiile de gaze; 

Conform regulamentelor de funcţionare, emisiile  

gazoase de NH3,NOX,SO2 şi pulberile sunt monitorizate  prin analize 

de proces. 

2)eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru 

mediu; 
Randamentele instalaţiilor sunt calculate permanent. 
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3) consumul de energie în instalaţie şi la punctele 

individuale de utilizare în conformitate cu planul 

energetic (continuu şi înregistrat); 

Consumul de energie şi de abur în fiecare instalaţie  

sunt contorizate. 

- calitatea fiecărei clase de deşeuri generate 

Deşeurile sunt stocate separat, pe tipuri, fiind înregistrate în 

Registrul de evidenţă a deşeurilor. 

Nu este necesara determinarea analitica a calitatii deseurilor (in 

marea majoritate sunt reciclate prin firme de profil). 

Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante 

pentru protecţia mediului. 

- conţinutul de azot amoniacal şi azotaţi in emisiile gazoase si ape uzate 

- variabilele de proces sunt tinute sub control prin sistemele automatizate de 

control 

                                                   

 

Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi 

funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii. 

Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile prrocedurilor 

operaţionale sau de sistem: 

- prin înregistrări, în cadrul instalaţiilor tehnologice, prin sisteme automate, înregistrări în registrele 

fiecărei secţii şi centralizat, de către serviciile specifice ( producţie, energetic, dispecerat, control 

instalaţii, ITQ) 

- prin analize periodice, de către factorii de răspundere , la nivelul secţiilor şi la nivelul societăţii. 

Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime,materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii 

normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale de operare. 

Instalaţia de amoniac se conduce din tabloul de comandă, deoarece aici este centralizată toată 

aparatura de reglare – indicare –înregistrare –blocare, prin intermediul calculatorului de proces DCS. 

Tot la tabloul de comandă ajung şi analizele de laborator efectuate la diferite puncte ale instalaţiei. 

Pe baza acestora se conduce procesul tehnologic şi dă posibilitatea personalului care exploatează 

instalaţia să ia măsurile necesare în cazul în care apar abateri de la parametrii prescrişi de funcţionare, să 

inervină pentru prevenirea unor evenimente nedorite. 

În cadrul instalaţiei Amoniac de fabricare a amoniacului, pentru buna desfăşurare a procesului 

tehnologic, se urmăresc o serie de parametri, şi anume: 

● temperaturi ; 

● presiuni şi căderi de presiune ; 

● debite. 

De asemenea se fac analize de gaz periodic şi analize la cerere la anumite faze ale procesului 

tehnologic. 

Parametrii urmăriţi cât şi analizele ce se efectuează în cadrul instalaţiei sunt evidenţiate în 

instrucţiunile de lucru pentru fiecare fază a procesului tehnologic. 

Instalaţia de uree granulată şi instalaţia de desorbţie - hidroliză se conduc din tabloul de 

comandă, deoarece aici este centralizată toată aparatura de reglare – indicare –înregistrare –blocare, prin 

intermediul calculatorului de proces DCS. 

Tot la tabloul de comandă ajung şi analizele de laborator efectuate la diferite puncte ale instalaţiei. 

Pe baza acestora se conduce procesul tehnologic şi dă posibilitatea personalului care exploatează 

instalaţia să ia măsurile necesare în cazul în care apar abateri de la parametrii prescrişi de funcţionare, să 

inervină pentru prevenirea unor evenimente nedorite. 

În cadrul instalaţiei Uree de fabricare a urei granulate, pentru buna desfăşurare a procesului 

tehnologic, se urmăresc o serie de parametri, şi anume: 

●conţinutul de oxigen în bioxidul de carbon; 

● temperaturi ; 

● presiuni  ; 

●raportul molar  NH3/ CO2 în faza de sinteză; 

● nivele; 

●concentraţii; 
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● debite. 

De asemenea se fac analize pe faze şi analize la cerere la anumite faze ale procesului tehnologic. 

Parametrii urmăriţi cât şi analizele ce se efectuează în cadrul instalaţiei sunt evidenţiate în 

instrucţiunile de lucru pentru fiecare fază a procesului tehnologic. 

Instalaţia de acid azotic se conduce se conduce din tabloul de comandă, deoarece aici este 

centralizată toată aparatura de reglare – indicare –înregistrare –blocare. 

La tabloul de comandă sunt centralizate toate regulatoarele importante, alarmele optice şi acustice,  

blocajele cu alarmă, indicatoarele şi înregistratoarele de parametri, analizoarele, butoanele de avarie, 

butoanele de acţionare a ventilelor acţionate electric, dispozitivele de acţionare a ventilelor pneumatice, 

acţionate de la distanţă. 

Tot la tabloul de comandă ajung şi analizele de laborator efectuate la diferite puncte ale instalaţiei. 

Pe baza acestora se conduce procesul tehnologic şi dă posibilitatea personalului care exploatează 

instalaţia să ia măsurile necesare în cazul în care apar abateri de la parametrii prescrişi de funcţionare, să 

inervină pentru prevenirea unor evenimente nedorite. 

Parametrii urmăriţi cât şi analizele ce se efectuează în cadrul instalaţiei sunt evidenţiate în 

instrucţiunile de lucru pentru fiecare fază a procesului tehnologic. 

 

Instalaţia de azotat de amoniu/nitrocalcar se conduce se conduce din tabloul de comandă, 

deoarece aici este centralizată toată aparatura de reglare – indicare –înregistrare –blocare, prin intermediul 

calculatorului de proces DCS. 

La tabloul de comandă sunt centralizate toate regulatoarele importante, alarmele optice şi acustice,  

blocajele cu alarmă, indicatoarele şi înregistratoarele de parametri, analizoarele, butoanele de avarie, 

butoanele de acţionare a ventilelor acţionate electric, dispozitivele de acţionare a ventilelor pneumatice, 

acţionate de la distanţă. 

Tot la tabloul de comandă ajung şi analizele de laborator efectuate la diferite puncte ale instalaţiei. 

Pe baza acestora se conduce procesul tehnologic şi dă posibilitatea personalului care exploatează 

instalaţia să ia măsurile necesare în cazul în care apar abateri de la parametrii prescrişi de funcţionare, să 

inervină pentru prevenirea unor evenimente nedorite. 

Parametrii urmăriţi cât şi analizele ce se efectuează în cadrul instalaţiei sunt evidenţiate în 

instrucţiunile de lucru pentru fiecare fază a procesului tehnologic. 

 

Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 se conduce se conduce din tabloul de 

comandă Neutralizare , deoarece aici este centralizată toată aparatura de reglare – indicare –înregistrare –

blocare, prin intermediul calculatorului de proces DCS. 

La tabloul de comandă sunt centralizate toate regulatoarele importante, alarmele optice şi acustice,  

blocajele cu alarmă, indicatoarele şi înregistratoarele de parametri, analizoarele, butoanele de avarie, 

butoanele de acţionare a ventilelor acţionate electric, dispozitivele de acţionare a ventilelor pneumatice, 

acţionate de la distanţă. 

Tot la tabloul de comandă ajung şi analizele de laborator efectuate la diferite puncte ale instalaţiei. 

Pe baza acestora se conduce procesul tehnologic şi dă posibilitatea personalului care exploatează 

instalaţia să ia măsurile necesare în cazul în care apar abateri de la parametrii prescrişi de funcţionare, să 

inervină pentru prevenirea unor evenimente nedorite. 

Parametrii urmăriţi cât şi analizele ce se efectuează în cadrul instalaţiei sunt evidenţiate în 

instrucţiunile de lucru pentru fiecare fază a procesului tehnologic. 

 

10.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală 

Descrieţi orice măsuri speciale produse pentru perioada de punerea în funcţiune, oprire sau alte 

condiţii anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces 

cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului. 

Funcţionarea anormală a instalaţiilor de pe platforma SC GA PRO CO CHEMICALS SA poate 

conduce, dacă nu se intervine operativ, la accidente majore – emisii de gaze toxice – amoniac şi oxizi de 
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azot. De aceea, în perioadele de oprire accidentală a instalaţiilor sau de o repornire, regulamentele de 

funcţionare al fiecărei instalaţii precizează toate manevrele şi toate acţiunile de monitorizare suplimentară 

care trebuie efectuate. 

Instrucţiunile de lucru pentru condiţii anormale conţin toate informaţiile necesare pentru asigurarea  

condiţiilor de protecţie pentru factorii de mediu şi factorul uman. 

 

10.9. Monitoringul post – închidere 

Monitoringul post – închidere va consta în derularea următoarele acţiuni: 

-monitorizarea deseurilor existente la momentul inchiderii si a celor generate de operatiunile de sistare a 

activitatilor – gestionare conform prevederilor normativelor in vigoare; 

-monitorizarea calitatii componentelor de mediu apa freatica, sol pe perioada prevazuta in documentatiile 

de inchidere. 

 

 

10.10. Mirosuri 

 

● Mirosul specific pe platformă este amoniacul. La concentraţii mult inferioare limitei de toxicitate 

pentru om, acesta inducând disconfort şi poate genera sesizări privind poluarea în zonă cu amoniac; 

● Conform STAS nr.12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de 

substanţe puternic mirositoare  nu trebuie să creeze în zona de impact, miros persistent, sesizabil olfactiv; 

● Titularul de activitate se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate  în aşa 

fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o determine o deteriorare semnificativă  a calităţii aerului, 

dincolo de limitele amplasamentului; 

● Titularul de activitate îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri persistente, sesizabile 

olfactiv, ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele 

defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor ( inversiuni termice, timp înnorat ) pentru prevenirea 

transportului mirosului la distanţe mari. 

 

10.11. Monitorizarea mediului 

 

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei ? 

Observaţii : 

♦ Necesitatea monitorizării mediului în afara amplasamentului trebuie luată în considerare pentru  

evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apă controlate, în apa subterană, în aer sau sol sau a emisiilor 

de zgomot sau mirosuri neplăcute. 

♦ Monitorizarea mediului poate fi cerută, de ex. atunci când : 

- există receptori vulnerabili; 

-  emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui  Standard de Calitate a Mediului ( SCM) care 

este în pericol de afi depăşit; 

- operatorul doreşte să justifice o concluzie  BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului; 

- este necesară validarea modelării. 

♦ Necesitatea monitorizării trebuie luată în considerare pentru: 

- apa subterană, când trebuie făcută o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare atât 

variaţiile pe termen scurt , cât şi variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin autorizatia  

de gospodărire a apelor pe baza unui studiu hidrogeologic  care să indice direcţia de curgere a apelor 

subterane, amplasamentul şi caracteristicele constructive necesare pentru forajele de monitorizare. 

-  apa de suprafaţă, când vor fi necesare, vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei 

de gospodărire a apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi aval a cursurilor 

de apă controlate; 

-  aer, inclusiv  mirosurile; 

-  contaminarea solului, inclusiv vegetaţia şi produsele agricole; 
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-  evaluarea impactului asupra sănătăţii; 

-  zgomot. 

Conform Autorizaţiei Integrate de Mediu nr, 15 / 2007, rev. 2008, monitorizarea factorilor de mediu este 

prevăzută atât în interiorul platformei GA PRO CO CHEMICALS, cât şi în exteriorul acesteia.  

Asfel, la limita sau în afara amplasamentului se monitorizeaza: 

- calitatea aerului în perimetru periuzinal; 

- calitatea apei evacuate în canalul UHE; 

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului. 

 

♦ Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu procedurile SMC, în baza 

procedurilor operaţionale cau de sistem: 

- prin înregistrări, în cadrul instalaţiilor tehnologice, prin înregistrări în registrele fiecărei secţii şi 

centralizat de către serviciile specializate (  producţie, energetic, dispecerat, control instalaţii, ITQ ); 

- prin analize periodice, de către factorii de răspundere, la nivelul secţiilor şi la nivelul societăţii. Se 

înregistrează în registre speciale parametrii de proces, consumurile de materii prime şi utilităţi în condiţii 

normale de funcţionare precum şi datele specifice şi în afara condiţiilor normale de operare. 

♦ Monitorizarea emisiilor: 

Se face de către operator prin: 

- măsurători şi analize efectuate de laboratorul Mediu – Toxicologie şi laboratoarele de secţii, cu 

personal calificat, desemnat prin decizie; 

- înregistrarea, urmărirea şi interpretarea rezultatelor de către departamentul Managementul 

Securităţii:  

- raportarea către autorităţile de protecţie a mediului, conform cerinţelor Autorizaţiei Integrate de 

Mediu. 

♦ Monitorizare ape 

Monitorizarea apelor uzate evacuate se realizeză astfel: 

- monitorizarea cantitativă a apelor uzate evacuate în emisarului natural se face cu aparat de măsură 

a debitelor de apă dotat cu înregistrator; 

- monitorizarea calitativă a apelor tehnologice cu analizarea parametrilor stabiliţi în AGA 

- monitorizarea on-line a  indicatorului de calitate NH4
+
, temperatura şi pH ,cu transmitera datelor 

la dispeceratul calităţii. 

Monitorizarea calităţii apelor subterane  se face prin analizarea apei freatice din cele cinci foraje de 

observaţie, situate în diferite puncte pe amplasamentul societăţii. Indicatorii analizaţi sunt stabiliţi în 

Autorizaţia Integrată de Mediu. 

♦ Monitorizare deşeuri 

Evidenţa gestiunii deşeurilor se ţine lunar conform HG 211/2011. 

Înregistrările sunt păstrate pentru verificare de către autorităţile de mediu.Deşeurile vor fi 

transportate de pe amplasament în condiţii de siguranţă pentru mediu în conformitate cu legislaţia 

specifică în vigoare. 

Înregistrarea rezultatelor automonitorizării 

Rezultatele privind monitorizarea calităţii aerului în perimetrul uzinal şi periuzinal, cât şi media 

oxizilor de azot sunt afişate şi pe site-ul www.gaproco.ro. 

 

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor, 

 

Observaţii: 

În cazul în care monitorizarea mediului este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în 

considerare următoarele: 

- poluanţii  care trebuie monitorizaţi, metode standard de referinţă, protocoale privind prelevarea 

probelor; 

- strategia de nonitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării; 
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- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse; 

- incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă; 

- protocoale de asigurare a calităţii şi de control al calităţii, calibrarea şi întreţinerea 

echipamentelor; 

- depozitarea probelor  şi urmărirea reţelei de custodie/audit; 

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare 

pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabilă  de emiterea Autorizaţiei integrate de mediu. 

 

Factorul de mediu aer  

Emisii punctiforme din procesele tehnologice şi de la cazanele din centrala termică 
 

Instalaţia / Puncte de prelevare Parametru Legislaţie 

Instalaţia Amoniac 

- coş dispersie gaze de ardere  

(reformer primar, 2H101 + 

supraîncălzitor 2H102 ) 

- coş dispersie gaze de ardere cazane 

auxiliare ( 1H102 A/B ) 

NOx, SO2,  

CO 

Pulberi 

 

- BAT pentru fabricarea produselor anorganice – 

Amoniac, acizi şi îngrăşăminte editia august 2007; 

- SR ISO 10396 –Emisii ale surselor fixe, prelevarea 

pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze; 

ISO 9096/2005- Emisii ale surselor fixe. Determinarea 

izocinetica a pulberilor 

- Ordin MAPPM 462/1993 – Condiţii tehnice privind  

protecţia atmosferei – Norma metodologica privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

 

NOx, SO2,  

CO 

pulberi 

Instalaţia Uree granulată 

- scruber spălare amoniac 

- turn granulare  

 

NH3 
- BAT pentru fabricarea produselor anorganice – Amoniac, 

acizi şi îngrăşăminte editia august 2007; 

- SR ISO 10396/2008 –Emisii ale surselor fixe, prelevarea 

pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze; 

-ISO 9096/2005- Emisii ale surselor fixe. Determinarea 

izocinetica a pulberilor 

NH3 , pulberi  

uree 

Instalaţia Acid azotic 

- coş ( duză ) dispersie 

NOx - BAT pentru fabricarea produselor anorganice – Amoniac, 

acizi şi îngrăşăminte, editia august 2007; 

- Ordin MAPPM 462/1993 – Condiţii tehnice privind  

protecţia atmosferei – Norma metodologica privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

 

Instalaţia Azotat de amoniu/ 

Nitrocalcar 

- coş  dispersie 

 

Pulberi  

ISO 9096/2005- Emisii ale surselor fixe. Determinarea 

izocinetica a pulberilor 

- Ordin MAPPM 462/1993 – Condiţii tehnice privind  

protecţia atmosferei – Norma metodologica privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

Centrala termică: 

- coş dispersie gaze ardere (cazan TGV) 

- coş dispersie gaze ardere (cazan 

Mingazzini) 

NOx, SO2, CO 

Pulberi 

 

NOx, SO2, CO 

Pulberi 

SR ISO 10396 – Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru 

determinarea automată a concentraţiilor de gaze  

-ISO 9096/2005- Emisii ale surselor fixe. Determinarea 

izocinetica a pulberilor 

- Ordin MAPPM 462/1993 – Condiţii tehnice privind  

protecţia atmosferei – Norma metodologica privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

 

Cogenerare (din 2014) 

- coş dispersie gaze de ardere  

 

NOx, SO2, CO 

Pulberi 

 

- Ordin MAPPM 462/1993 – Condiţii tehnice privind  

protecţia atmosferei – Norma metodologica privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

- SR ISO 10396/2008 –Emisii ale surselor fixe, prelevarea 
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pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze; 

ISO 9096/2005- Emisii ale surselor fixe. Determinarea 

izocinetica a pulberilor 

 

Factorul de mediu apă  
 

Instalaţia/Puncte prelevare Parametru Legislaţie 

Apă industrială  

intrare pe amplasament 

pH , suspensii, uree, amoniu, 

azotaţi, azotiţi 

Ordinul 161/2006 pentru  

aprobarea Normativului privind  

clasificarea calităţii apelor de suprafaţă. 

Apă uzată evacuată în canalul UHE 

– canal deschis de evacuare a apei 

în emisar 

pH, azotaţi, azotiţi, CCOCr, 

CBO5, cloruri, rezidiu filtrabil, 

materii în suspensie, 

HG 188/2002 pentru aprobarea unor  

norme privind condiţiile de descărcare 

 în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi 

completată prin HG 352/2005, evacuare  în apă 

de suprafaţă 

 ( NTPA 001); 

HG 351/2005 privind aprobarea  

Programului de eliminare treptată  

a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor 

 de substanţe prioritar periculoase, 

 modificată şi completată prin HG 783/2006  şi 

HG 210/2007. 

 

 

Factorul de mediu apă subterană 
Instalaţia/Puncte prelevare Parametru Legislaţie 

Apă subterană 

- 5 foraje de observaţe din  

interiorul platformei 

Temperatura, pH, conductivitate, 

amoniu, azotati, azotiti, cloruri, 

sulfati, fier total, CCOcr, CCOMn, 

duritate totala 

- Legea 458/2002 privind calitate apă potabilă, 

completată şi modificată cu Legea 311/2004 şi OG 

11/2011 

 

 

Monitorizarea calităţii solului este impusă prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr.15/2007, 

revizuită în 2008,printr-o analiză anuală. 

Conform Raportului de amplasament SC GA PRO CO CHEMICALS SA /2006, în urma celor două 

campanii de investare a calităţii solului , au fost puse în evidenţă nivele diferite de încărcare a solului cu 

ioni amoniu şi  nitric, în anumite zone chiar semnificativ mai mari decât proba martor, fără a fi delimitate 

arealele. 

Poluarea cu aceşti impurificatori, identificate prin investigaţiile realizate, este istorică şi se 

datorează activităţii îndelungate derulate pe amplasamentul GA PRO CO CHEMICALS ( de peste 50 de 

ani) şi este asociată activităţilor tuturor obiectivelor de pe platformă. 

 

 Solul a fost investigat în 2006 de către reprezentanţii INC ECOIND Bucureşti în patru puncte, pe 

două adâcimi ( 0 – 10 cm şi 30 – 40 cm ), precum şi un sol martor. 

Amplasarea profilelor de sol este prezentată în următorul tabel. 
Nr.crt Simbol 

probă 

Amplasare 

1. S1
* Pe latura de sud – vest a instalaţiei Amoniac I (  cca. 4m de aceasta şi cca. 5m 

 pe direcţia vest până la tancul de amoniac) 

2 S2
*
 

În zona instalaţiei Demineralizare ( cca.10m pe direcţia nord-est faţă de depozitele de 

reactivi  şi cca.10m pe direcţia sud-vest faţă de instalaţia de răcire) 

3 S3
* În zona Amoniac Salzgitter – 20m faţă de instalaţie pe direcţia sud-vest şi cca 

.2m faţă de Atelierul mecanic pe direcţia nord-est. 

4 S4
*
 În instalaţia Uree (  cca. 10m de instalaţie pe direcţia sud ) 
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5 M La 1km depărtare faţă de societate – pe direcţia sud-est, din teren cu destinaţie agricolă 

 

Indicatorii de calitate urmăriţi au fost cei specifici activităţilor derulate pe amplasament, respectiv, 

pH ,umiditate, NKJ, NH4
+
, NO3

-
, humus. 

Interpretarea rezultatelor obţinute la caracterizarea probelor în raport cu nivelul de încărcare în 

aceşti impurificatori din proba martor a permis evidenţierea următoarelor concluzii: 

- în toate probele prelevate, conţinuturile de amoniu depăşesc conţinuturile determinate în proba 

martor, pe ambele nivele de probare, cu excepţia probei  S2
* 

din zona instalaţiei Demineralizare, pe 

nivelul II, care are un conţinut sub al martorului. 

- în majoritatea probelor prelevate, conţinuturile de azotaţi s-au situat peste valorile determinate în 

martor, pe ambele nivele de probare. 

La nivelul societăţii s-au efectuat probe de sol anuale, conform prevederilor Autorizaţiei Integrate 

de mediu nr.15/2007, rev.2008, conform buletinelor de analiză din anexe.  

Monitorizarea emisiilor se face de către operator, prin măsurări şi analize efectuate de laboratorul 

Mediu –Toxicologie şi laboratoarele din instalaţiile Amoniac, Uree, Acid azotic, cu personal calificat. 

Pentru monitorizarea poluanţilor sunt utilizate metodele standard de referinţă. 

Înregistrarea, urmărirea şi interpretarea rezultatelor se face de către Serviciul Securitate şi Sănătate 

Ocupaţională) 

Înregistrarea rezultatelor automonitorizării se face în registre special constituite, cu pagini 

numerotate şi vizate pentru neschimbare, care pot fi puse la dispoziţia autorităţilor competente de mediu 

pentru verificarea conformării. 

 

Notă: orice alte raportări, solicitate de autorităţile de mediu,vor fi efectuate în forma şi cu frecvenţa 

impusă. 

Raportările singulare,înştiinţările către autorităţile de mediu sunt următoarele: 
 

Nr. 

crt 
Tip raport Data depunerii 

Autoritatea de mediu 

la care se depune  

documentul 

Observaţii  

1. 
Notificare privind  pornirile şi 

opririle planificate ale instalaţiilor 

- cu 48 de ore înainte de 

pornirea/oprirea instalaţiilor 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

ARPM Bacău 

 

2. 
Notificări privind opririle 

accidentale 

- în cel mai scurt timpde la 

producere, dar nu mai mult de 

o oră – telefonic şi în scris 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

ARPM Bacău 

Se includ şi în 

 Raportul Anual de  

Mediu 

3. 

Notificarea incidentelor şi 

avariilor apărute în funcţionarea 

sau exploatarea instalaţiilor 

- în cel mai scurt timpde la 

producere, dar nu mai mult de o oră 

– telefonic şi în scris 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

ARPM Bacău 

Se includ şi în  

Raportul Anual de 

 Mediu 

4. Reclamaţii, sesizări - ori de câte ori apar 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

ARPM Bacău 

Se includ şi în 

Raportul Anual  

de Mediu 

5. Alte date, informaţii solicitate 
- conform solicitării 

autorităţii de mediu 
După caz  

6. 
Notificarea schimbării datelor de 

identificare a titularului activităţii 
- ori de câte ori apar 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

ARPM Bacău 

 

7. 

Notificarea schimbării datelor 

care au la baza emiterii AIM, 

inclusiv a celorlante autorizaţii 

deţinute 

- ori de câte ori apar 

APM Neamţ 

GNM-CJ Neamţ 

 

 

Evidenţe 

Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze: 
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- datele privind desfăşurarea activităţii: ore de funcţionare, opriri planificate şi accidentale, revizii şi 

reparaţii,verificări, inspecţii şi controale; 

- date privind intrările şi ieşirile: materii prime, materiale auxiliare, utilităţi, produse finite, deşeuri ( 

cantităţi anuale, consumuri specifice realizate, comparaţie cu valorile BREF/BAT) 

- toate procedurile scrise, deţinute de operator; 

- prelevările, analizele, măsurătorile efectuate conform capitolului Monitorizare; 

- buletinele de analiză eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele; 

- incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi activităţii, ce pot crea risc pentru 

mediu; 

- reclamaţiile de mediu, conform precizărilor din autorizaţie- 

Registrele şi celelalte evidenţe vor fi disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către APM 

Neamţ. ARPM Bacău. GNM- CJ Neamţ şi vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de minim 5 ani. 

Se va menţine la punctul de lucru un dosar de informare publică, care să fie disponibil publicului. 

Titularul activităţii va menţine pe amplasament un exemplar al tuturor documentelor relevante privind 

desfăşurarea activităţii, precum şi al: 

- raportărilor transmise autorităţilor de mediu; 

- proceselor verbale de control pe linie de mediu; 

- corespondenţei cu autorităţile de mediu.
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11. DEZAFECTARE 

11.1.  Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare – Nu este cazul 

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de 

proiectare si de executie a lucrarilor 

 Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu 

sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare); 

Da 

 este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare; 

Da 

 depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere; 

Da 

 izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si 

pericol; 

Da 

 materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective 

de mediu). 

Da 

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de OUG 34/2002 privind prevenirea, 

reducerea si controlul integrat al poluarii, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, 

documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazute pentru dezafectare, astfel incat sa previna 

poluarea mediului. 

 11.2.Planul de inchidere a instalatiei 

       Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa 

contina un Plan de inchidere a instalatiilor de pe amplasament. 

La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de 

acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea 

titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lchidare, faliment, îăncetarea 

activităţii, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu, 

potrivit articolului 10 din OG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre 

procedurile menţionate mai sus, pîrţile implicate transmit în scris autorităţilor competente pentru protecţia 

mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate 

cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public ( 

OUG nr. 195/2005, art.10, alin. 1,2,3) 

În cazul încetării definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul 

activităţii trebuie să dezvolte un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului. Planul de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului tehnic general. 

În planul de închidere trebuie să fie incluse minimum următoarele: 

- scurgerea sau spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial 

periculos; 
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- depunerea la autoritatea competentă pentru protecţia mediului a planurilor tuturor conductelor, 

instalaţiilor şi rezervoarelor subterane/suprafaţă; 

- orice măsură de precauţie specifică, necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor 

sau a altor structuri nu cauzează poluare în apă, aer sau sol; 

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe 

amplasament; 

- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea remedierii lui 

în vederea redării zonei într-o stare satisfăcătoare. 

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să 

declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a 

titularului activităţii. 

Dezafectarea,demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de 

dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare 

aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului. 

În cazul închiderii definitive a unei instalaţii, operatorul va prezenta autorităţii de mediu, un dosar 

cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalaţiei şi un memoriu asupra stării amplasamentului. 

În cazul încetării definitive a activităţii desfăşurate în prezent de SC GA PRO CO CHEMICALS 

SA se propune următorul Plan de închidere, ce include etapele prezentate în continuare: 

„ Închiderea” reprezintă procesul de scoatere din exploatare şi decontaminare a unei arii sau 

structuri care poate conduce la evacuarea de poluanţi în aer, sol sau apă. 

„ Planul de închidere” descrie etapele ce trebuie parcurse pentru îndepărtarea tuturor posibililor 

poluanţi pentru aer, sol şi apă, inclusiv prelevarea de probe şi analize de laborator, în scopul realizării 

activităţilor de închidere cu respectarea normelor şi standardelor în vigoare privind protecţia mediului. 

 

PLANUL DE ÎNCHIDERE propus de societatea S.C GA PRO CO CHEMICALS S.A include 

următoarele etape: 

 

A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii: 

● Proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă; 

● Bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii. 

În scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de 

poluare şi refacera zonei. 

Proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu  elaborate în faza preliminară închiderii vor include 

informaţii referitoare la: 

- activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea 

acestora; 

- metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de 

demolare a construcţiilor; 

- cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere  şi stabilirea metodelor de tratare 

şi/sau eliminare; 

- modul de asugurare a securităţii obiectivului; 

- tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate în instalaţii; 

- stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea posibilei prezenţe 

a contaminării; 

- prezentarea amplasamentului şi a terenurilor învecinate amplasamentului, cu menţionarea dacă 

proprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse potenţiale de contaminare; 

- rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate; 

- localizarea cursurilor de apă de suprafaţă, în special acolo unde acestea pot fi indirect afectate prin 

contaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament; 

- informaţii hidrogeologice: 
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                     - extinderea şi utilizarea acviferelor din zonă, nivelul apei freatice, gradientul şi 

direcţia de curgere a apei subterane; 

                     - solurile şi proprietăţile solurilor (tipul de sol, porozitatea şi conductivitatea 

hidraulică); 

                     - sursele de alimentarea cu apă a comunităţii locale şi localizarea forajelor particulare 

sau industriale; 

- costurile estimate ale activităţilor de închidere a obiectivului; 

- posibila utilizare viitoare a amplasamentului. 

B. Încetarea activităţilor productive 

Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de 

funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, 

etc. 

 

C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a 

deşeurilor rezultate. 

 

1. Se vor goli complet şi curăţa/spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lighide. 

Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. 

Lichidele/solidele recuperate se vor depozitate în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, 

care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare. 

2. Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament 

până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate. 

3. După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite 

de materii prime sau produse finite. 

4. Se va ţine o evidenţă strictă a materiilor stocate şi/sau evacuate. 

5. Deşeurile nerecuperabile se vor elimina/valorifica numai prin firme specializate. 

 

D.Activităţi de conservare 

 

1- Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc.,care datorită destinaţiei 

pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului ţşi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru 

valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii. 

2. Se va asigura conservarea ( izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) 

şi paza acestor clădiri. 

3. Conservarea unor echipamente şi/sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, 

perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să nu permită 

degradarea. 

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul 

echipamentului conservat. 

 

D. Activităţi de demolare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare 

 

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţare şi/sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a 

utilajelor şi echipamentelor. 

1.Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în 

funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime 

relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe pltformele 

betonate sau în depozitele existente. 

2. Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care 

nu se mai pot utiliza vor fi valorifica prin vânzare la terţi, ca fier vechi. 
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3. Se va demonta aparatura AMC din instalaţiim şi, în măsura în care se asigură garanţie 

viitoare, va fi valorificată. 

4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmînd a fi valorificate, funcţie de 

starea fizică, ca materiale şi/sau ca deşeuri feroase/neferoase. 

5. Se vor demonta instalaţiile electrice.Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor 

electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora 

la firmele specializate. 

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare vor fi stocate în butoie 

metalice, ce vor fi stocate în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru 

regenerarea lor. 

6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăâile de metal rezultate 

depozitându-se temporar pe platforme betonate, până la valorificarea lor ca deşeuri metalice. 

 

E. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului 

 

1. Pe platforma propri-zisă, în locul unde existau instalaţiile, se vor realiza investigaţii analitice 

privind poluarea solului şi a apei freatice. Poluanţii investgaţi sunt cei specifici fabricaţiilor desfăşurate pe 

amplasament, respectiv: pH, compuşi cu azot, cloruri, metale. Metodele de testare utilizate pentru 

analizarea probelor de sol şi apă subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare. 

În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, 

se va face ecologizarea in-situ a solului de pe suprafaţa poluată. 

Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung atât pentru 

sol cât şi pentru apa freatică. 

2. Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înerba. 

3. Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de 

vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, 

se vor închide.  

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă fucţională pe platformă. 

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament 

specific de protecţie şi de lucru. 

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a 

împiedica furturile. 
 

Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si 

canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre 

cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate 

aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de 

Amplasament, faceti o referire la acesta. 

Conform Raport de 

Amplasament – nu 

exista structuri 

subterane cu 

exceptia retelelor de 

canalizare si a 

retelelor electrice de 

inalta tensiune  

 

11.3. Structuri subterane 

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind 

modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru 

scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte 

nerezolvate 
 

Structuri subterane Continut Masuri pentru scoaterea din 

functiune in conditii de siguranta 
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Conducte de alimentare cu apă - apă potabilă, industrială, de 

incendiu 

- golire, verificare, desfundare (dacă 

este cazul), spălare 

Conducte de canalizare - ape uzate cu conţinut de 

substanţe periculoase şi 

nepericuloase (amoniu, azotaţi, 

uree, cloruri, ş.a.) 

 

- golire, verificare, desfundare (dacă 

este cazul ), spălare 

Colectorul general - ape uzate cu conţinut de 

substanţe periculoase şi 

nepericuloase (amoniu, azotaţi, 

uree, cloruri, ş.a.) 

- golire, verificare, desfundare (dacă 

este cazul ), spălare 

Reţele electrice - curent electric - scoaterea de sub tensiune 

 

 

11.4. Structuri supraterane 

 

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru 

care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care 

demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat 

solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta. 

 

 
Cladire sau alta structura Materiale periculoase Alte pericole potentiale 

Rezervoare depozitare Substanţe chimice periculoase Pericol de fisurare, spargere. 

Pericol de poluare aer (emisie toxică). 

Pericol de poluare sol/subsol. 

Cladiri, depozite de substanţe 

toxice şi periculoase. 

Substanţe chimice toxice şi 

periculoase 

Pericol de fisurare, spargere. 

Pericol de poluare aer (emisie toxică). 

Pericol de poluare sol/subsol. 

Instalaţii –utilaje, conducte, alte 

echipamente. 

Substante chimice periculoa-se 

şi toxice, în stare gazosă, 

lichidă. 

Pericol de fisurare, spargere. 

Pericol de poluare aer (emisie toxică). 

Pericol de poluare sol/subsol. 

Staţii electrice Curent electric. 

Uleiuri minerale. 

Pericol de electrocutare. 

Pericol de poluare sol/subsol. 

 

11.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice) – nu este cazul  

Lagune  

Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice Nu este cazul. 

Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa?  

Cum va fi eliminata apa?  

Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol?  

Cum va fi eliminat sedimentul/namolul?  

Cat de adanc patrunde contaminarea?  

Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri de 

decantare, iazuri biologice)? 

 

Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri 

biologice) pentru recuperarea terenului? 

 

 

11.6. Depozite de deseuri – nu este cazul 

Depozite de deseuri  

Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe  
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amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a 

functionarii; 

Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in 

siguranta? 

 

Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe 

suprafata depozitelor? 

 

 

 

11.7. Zone din care se preleveaza probe 

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru 

prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa 

ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul 

dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si 

necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita 

in raporul initial de amplasament. 

 

Zone/locatii in care se preleveaza probe de 

sol/apa subterana 

Motivatie 

Probe de sol  

- zona instalatiei amoniac; 

- zona instalatiei uree granulata; 

- zona depozite uree granulata; 

- zona instalaţie azotat de 

amoniu/nitrocalcar 

Zonele respective pot fi contaminate cu poluanţi specifici 

activităţilor desfasurate.  

Prelevarea de probe de sol este necesară pentru a stabili 

măsurile măsurile cele mai adecvate pentru remediere, dacă 

va fi cazul. 

 

Probe de apă subterană 

- foraj FC1- zona depozit amoniac; 

- foraj FC2 – zona între depozit azotat de 

amoni şi instalaţia ambalare uree 

- foraj FC3 – zona tancului de amoniac 

TK251 

- foraj FH1- la limita de ieşire de pe 

amplasament. 

 

Există posibilitatea de impurificare a pânzei freatice, în 

special cu NH4
+
 şi NO3

- 

Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu 

minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi 

realizate. 

Studiu  Termen (anul si luna) 

Monitorizarea calitatii panzei freatice in vederea stabilirii evolutiei in timp a calitatii 

apei subterane. 

permanent 

 

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii. 

La inchiderea zonei trebuie sa se realizeze in principal urmatoarele: 

- golirea completa a conductelor si vaselor de orice continut potential periculos urmata de spalare, acolo 

unde este cazul; 

- depunerea la Autoritatea competenta de protectia mediului a planurilor pentru conductele si vasele 

subterane si a metodelor prin care acestea vor fi mentinute sau indepartate; 

- îndepartarea azbestului si a altor materiale potential periculoase; 

- planificarea metodelor de demontare a constructiilor si a altor structuri, cu specificarea masurilor pentru 

protectia apelor de suprafata si subterane în amplasament; 
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- investigarea solului pentru a determina gradul de poluare cauzat de activitatile derulate si necesitatea 

oricarei remedieri, în vederea redarii zonei într-o stare satisfacatoare, asa cum este definita în raportul 

initial de amplasament. 
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12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA 

Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de 

mediu pe amplasament? 

Daca da, treceti la Sectiunea 13 

Da 

 

12.1.  Sinergii 

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de 

autorizatie de mediu fata de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici  care  pot avea influenta asupra 

emisiilor produse de  instalatie. 

 

În vecinătatea societăţii SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti există alţi deţinători de autorizaţie 

de mediu, care pot avea influienţă asupra emisiilor produse în instalatie. 

 

Principalele firme din vecinătate sunt: 

-in partea de NV - societatile constituite din cadrul fostului combinat de Fire si Fibre Sintetice : 

- SC FIBREXNYLON SA 

- SC RIFIL SA 

- SC COMES SA 

-SC KOBER SA 

-S.C.ICFS.S.A. 

-S.C.YARNEA S.A. 

-Microcentrala ROZNOV 

-la sud : S.C. CRIMBOGAS S.A. 

-la vest : SC DISTRIGAZ SA (SRM Savinesti). 
 

Tehnica Oportunitati 

1) proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de 

autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a 

garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este 

minimizat; 

Informari permanente 

2) beneficierea de economiile de proportie pentru a 

justifica instalarea unei unitati de cogenerare; 

În 2013 se va pune în funcţiune o centrală de 

cogenerare cu trei turbine cu gaze şi trei cazane 

recuperatoare, ce vor produce energie electrică şi abur.  

3) combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica 

montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la 

producerea de energie / unei instalatii de co-generare; 

Nu este cazul  

4) deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca 

materii prime intr-o alta instalatie; 

Nu este cazul 

5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand 

calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de 

alimentare cu apa pentru o alta activitate; 

Nu  este cazul – volumele de apa uzate tehnologice 

rezultate din procese sunt relativ mici si nu se justifica 

economic epurarea si reutilizarea acestora 

6) combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea 

unei statii de epurare combinate sau modernizate; 

Apele menajere sunt epurate in Statia FIBREX 

 

Apele uzate tehnologice rezultate din instalatiile 

specifice  din amplasament sunt preepurate local prin 

metode specifice functie de incarcarea acestora 

(neutralizare, decantare, stripare) si evacuate in 

canalizarea conventional curata prin canalul C1 – D4, 

închiriat de la SC FIBREXNYLON SA. 

7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate 

avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in 

vecinatate; 

Da – sursele potentiale sunt separate si proiectate astfel 

incat posibilitatile de interferenta sa fie reduse 

8) contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care Da – dispersia poluantilor gazosi 
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afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator 

sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; 

9) Altele.  

 

12.2.  Selectarea amplasamentului – nu este cazul 

Justificati selectarea amplasamentului propus (pentru instalatii noi)
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13. LIMITELE DE EMISIE 

 

13.1. Inventarul  emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise 

13.1.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor. 

 

 I. Emisii din procesele tehnologice 
 

Instalaţia/ 

sursa  de 

emisie 

Punct de 

emisie 

`Debit 

gaze 

(mc/h) 

Poluant 

emis 

Valori limită de 

Emisie cf. AIM 

15/2007,rev.2008 

(mg/Nm
3
) 

Termen de 

conformare 

Valori limită de 

emisie cf. BAT 

(mg/Nm
3
) 

 Instalaţia de 

Amoniac*   

● sistem 

de generare abur 

  

● Reformare 

primară; 

●Ardere în 

supraîncăzitor 

Coş(2 buc.) 

H =30 m; 

D = 2,46 

 

115.197 

NOX 

SOX 

CO 

pulberi 

350 

2 

10 

5 

- 

- 

- 

NOx: 90 – 230 
 

 

Coş  ( 1 buc) 

H=26 m; 

D = 3,45 m 

 

330.981 

NOX 

SO2 

CO 

pulberi 

350 

2 

10 

5 

- 

- 

- 

NOx:  

90 – 230 mg/Nm
3 

 

   Instalaţia Uree 

granulată 

●Scruber spălare 

NH3 

●Turn 

granulare 

Coş (2 buc) 

H=30 m; 

D = 0,68 m 

 

 

993,6 

 

NH3 

 

30 

 NH3: 30 mg/Nm
3
 

 

Coş (6 buc) 

H=50 m; 

D = 1,7 m 

 

900.000 

NH3 

 

pulberi 

100 

 

30 

 Pulberi:  

55 mg/Nm
3
 

NH3: 30 mg/Nm
3
 

Instalaţia de Acid 

azotic 

Coş ( duză) 

H= 105 m; 

Dvârf = 1,4 m 

 

81.000 

NOX 

 

N2O 

2150
 

 

600
 

 

31.12.2014 

NOx expr. ca NO2: 

5 – 90 ppmv 

(184,5mg/Nm
3
) 

N2O:  

20 – 300 ppmv 

(588 mg/Nm
3
) pt. 

instalatii existente 

20 – 100 ppmv 

(196 mg/Nm
3
) pt. 

instalatii noi 

Instalaţia AN/ CAN 

granulare 

Coş dispersie 

H= 34 +20 m; 

Dvârf = 1,6 m 

 

80.000 

NH3 

 

pulberi 

2 

 

2 

 pulberi: 50 

mg/Nm
3
 

NH3:50 mg/Nm
3
  

 

*VLE pentru instalaţia Amoniac (2 surse) sunt stabilite pentru condiţii standard de referinţă, T=273
0
K, 

p=101,3kPa, gaze uscate, în condiţii normale de funcţionare a instalaţiilor de ardere a combustibililor. 
 

II. Emisii de la cazanele utilizate pentru producerea de abur. 

Instalaţia/ 

sursa  de 

emisie 

Punct de 

emisie 

Debit 

gaze 

(mc/h) 

Poluant 

emis 

Valori limită de 

Emisie cf. AIM 

15/2007,rev.2008 

(mg/Nm
3
) 

Termen de 

conformare 

Valori limită de 

emisie cf. BAT 

(mg/Nm
3
) 

Cazan TGV10000/12* 

 

 

Coş ( 1 buc) 

H=50 m; 

D = 1,7 m 

 

 

NOX 

SO2 

CO 

pulberi 

350 

35 

100 

5 

- 

- 

- 

- 
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Cazan Mingazzini* 

Coş ( 1 buc) 

H=50 m; 

D = 1,7 m 

 

NOX 

SO2 

CO 

pulberi 

NOX 

SO2 

CO 

pulberi 

 
- 

 

Centrală de 

cogenerare** 

3 coş dispersie 

gaze de ardere 

Combustibil: 

gaze naturale 

 

 

NOX 

 

- 

 

- 

- 

- 

50
 

- 

* VLE exprimate în mg/Nmc, la un conţinut de O2 de 3% în gazele de ardere. 

** VLE exprimate în mg/Nmc, la un conţinut de O2 de 15% în gazele de ardere. 

 

 

 

13.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei 

 
Sursa de energie Emisii anuale de CO2 în mediu ( tone) 

Electricitate din reţeua publică - 

Electricitate din altă sursă
* 

- 

Abur adus din afara amplasamentului /apă fierbinte - 

Gaz metan                   - 

Total emisii CO2 în atmosferă 346.704 t CO2 

 

♦ specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de dioxid de carbon. 
 

CO2 emis în atmosferă provine din arderea combustibililor în cazanele de producere a aburului, în instalaţia 

 de Amoniac, la faza de reformare primară, la cazanele din cadrul Centralei termice şi după punerea în funcţiune, în  

instalaţia de cogenerare. 

Factorul de emisie este calculate conform Autorizaţiei GES. 

 

 

13.2. Emisii în cursuri de apă de suprafaţă (după preepurare proprie) 

Evacuare în canalul UHE 
 

Substanţa 

Punct de 

emisie 

Limita de emisie 

cf. HG 352/05 

(mg/l) 

Nivel  de emisie cf. 

AGA 40/2007,rev. 

rev.2011(mg/l) 

Termen de 

conformare 

Nivel de emisie 

cf. 

BAT(mg/l) 

pH  

 

Canal  

UHE 

6,5 -8,5 unit.pH 6,5 -8,5 unit.pH -  

Materii în suspensie 35  60 -  

NH4
+ 

2  15 31.12.2014 <10 

NO3
- 

25  37 31.12.2014  

  NO2
-
 1  2 31.12.2014  

Cloruri  500 500   

CBO5 25 25   

CCOCr 70 125   

Substanţe extractibile 20 20   

Reziduu fix 2000 2000   

Uree - 15,4 31.12.2014 <5 

 

 

Semestrial se efectueaza determinări privind indicatorii de calitate fenoli, sulfaţi, cupru, fosfor total şi 

substanţelor  prioritar periculoase conform HG 351/2005 (crom, cobalt, zinc şi molibden), dar aceste 

substanţe nu sunt specifice activităţii desfăşurate pe amplasament.
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14. IMPACT 

14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului 

 

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului 

asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda 

nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care 

evacueaza emisii in receptori importanti sau sensibili sau emit substante a caror natura si cantitate 

ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In 

cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati 

sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata. 

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile 

lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul 

privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera 

recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De 

asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului 

receptor.  

14.2.Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare 

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a 

indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost 

facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din 

instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie 

de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor. 

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a 

evaluarii: 

 Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia 

nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana 

la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth 

 Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie  

  Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie 

 Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate) 

 Zone de patrimoniu cultural 

 Soluri sensibile 

 Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane) 

 Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, 

calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat) 

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in 

tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)
2
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14.2.1.Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili 
 

 

Harta de 

referin-

ta 

pentru 

recep-

tor 

Tip de receptor 

care poate fi 

afectat de 

emisiile din 

instalatie 

Lista evacuarilor din instalatie care 

pot avea un efect asupra receptorului 

si parcursul lor.  

Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, 

rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) 

Plan de  

amplasa

ment 

Populaţia din 

localităţile 

învecinate 

(zonele  

locuite sunt 

situate la 

distante mari 

de societate) 

 

- emisii în atmosferă de amoniac,  

oxizi de azot, pulberi de uree , azotat 

de amoniu, nitrocalcar, gaze reziduale 

din procesele de ardere 

 

Modelarea matematica a dispersiei poluantilor emisi in aer de SC GA PRO CO CHEMICALS SA 

Săvineşti in anul 2012 a fost realizata in situatia: 

– emisie de poluanti la nivelul valorii maxime determinate in anul 2012, toate procesele 

tehnologice functioneaza simultan la nivel maxim de emisie in aer, date meteo orare 

(temperatura, nebulozitate, viteza si directie vant), inregistrate de statia meteorological Piatra 

Neamt, in  luna ianuarie 2013. 

 

Modelarea matematica a dispersiei CO in aer  

- Concentratia maxima obtinuta pentru CO de 30,5 µg/m
3
 (de 328 ori mai mica decat valoarea limita 

stabilita prin Legea 104/2011) pentru un timp de mediere de 8 ore este atinsa in exteriorul incintei 

unitatii la o distanta de aproximativ 6,6 Km in directia SV, in zona nelocuita. 

Modelarea matematica a dispersiei NH3 in aer  
 - Concentratia maxima obtinuta de 22,08 µg/m

3
 (de 13,6 ori mai mica decat concentratia maxima 

admisa stabilita prin STAS 12574/1987), pentru o perioada de mediere de 30 minute este atinsa in 

exteriorul incintei unitatii la aprox. 8,2 Km de limita incintei in directia VSV;  

In cazul perioadei de mediere de 24 ore concentratia maxima de poluant este de 3,16 µg/m
3
 (de 31,8 

ori mai mica decat concentratia maxima admisa stabilita prin STAS 12574/1987), este atinsa in 

exteriorul incintei unitatii la aprox. 9,6 Km de limita incintei in directia VNV; 

Modelarea matematica a dispersiei NO2 in aer  

- Concentratia maxima obtinuta de 104,3 µg/m
3
 (de 1,9 ori mai mica decat valoarea limita stabilita 

prin Legea 104/2011) pentru un timp de mediere de 1 ora este atinsa in exteriorul incintei unitatii la o 

distanta de aproximativ 8,9 km pe directia V, in zona nelocuita. 

 

Modelarea matematica a dispersiei pulberilor in aer  
 - Concentratia maxima de 4,73 µg/m

3
 (de 105,7 ori mai mica decat concentratia maxima admisa 

stabilita prin STAS 12574/1987) pentru un timp de mediere de 30 min, este atinsa in exteriorul incintei 

unitatii la aprox. 8,3 Km de limita incintei in directia V; Pentru timpul de mediere de 24 ore 

concentratia maxima de 0,68 µg/m
3
, de 174 ori mai mica decat concentratia maxima admisa este 

atinsa in exteriorul incintei la o distanta de aprox. 9,4 km in directia VNV. 
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Putem concluziona ca in baza modelarii matematice a dispersiei poluantilor emisi in aer de 

instalatiile SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti, in conditiile prezentate, impactul local 

este nesemnificativ din punct de vedere al poluarii aerului inconjurator. 

 

Trebuie tinut cont ca valorile concentratiilor de poluanti care au fost luate in calcul la modelarea 

matematica a dispersiei, au fost maximele inregistrate in anul 2012 (determinari efectuate de SC GA 

PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti si SC EnECO Consulting SRL), iar datele meteo introduse in 

calcul au fost din luna ianuarie 2013.  

Datele meteo pentru luna ianuarie 2013, au fost obtinute de la Agentia Nationala de Metereologie si 

sunt valorile inregistrate de Statia Meto Piatra Neamt. 

Modelarea matematica a dispersiei utilizand datele meteo din luna ianuarie, a fost aleasa deoarece in 

data de 02.01.2013, ca urmare a unei emisii accidentale de amoniac, s-au inregistrat in municipiul 

Piatra Neamt si localitatile Savinesti si Roznov depasiri ale CMA conf. STAS 12574/87. Emisia 

accidentala de amoniac s-a datorat unei neetanseitati la capacul coloanei de sinteză la linia 2 a 

instalaț iei de uree granulată. Datele de auto-monitorizare a calităț ii aerului în perimetrul uzinal ș i 

periuzinal efectuate de laboratorul de toxicologie – mediu al S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., 

pentru probe momentane nu au evidenț iat insa depăș iri ale CMA la indicatorul de calitate amoniac.  

Cel mai probabil, incidentul a fost provocat in conditii meteo care au condus la o dispersie 

nefavorabila a gazelor cu amoniac, pe fondul unei concentratii de amoniac evacuate accidental din 

instalatie. 

 

 

 Solurile din 

vecinatate- 

folosinta 

sensibila 

(agricola) 

 

- emisii în atmosferă de amoniac, 

gaze reziduale din procesele de 

ardere, oxizi de azot, pulberi de uree , 

azotat de amoniu, nitrocalcar 

 

În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua profile de sol situate in zona 

instalatiilor de amoniac si uree granulata, se poate concluziona ca nu au fost inregistrat cresteri ale 

incarcarii solului cu amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in perioada 2009-2012 

situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006. 

Desi in 2012 s-au inregistrat valorile scazute pentru indicatorul de calitate pH in ambele profile pe 

cele 2 adancimi analizate, cel mai probabil ca urmare a emisiilor de noxe gazoase in anumite conditii   

meteorologice favorabile generarii de ploi acide, fenomenul se manifesta temporar, solul revenind la 

aciditatea initiala.  

Impactul emisiilor de noxe gazoase asupra solului din zona de influienţă a societăţii GA PRO 

CO CHEMICALS poate fi estimat ca moderat 
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 Apa subterană Poluarea acviferului freatic cu 

compuşi cu azot ca urmare a: 

- migrarii poluanţilor din sol prin 

antrenarea acestora de apele 

meteorice 

-deteriorarii suprafeţelor de protecţie 

aferente depozitelor de materiale 

lichide, rampelor de încărcare-

descărcare 

-depozitarii necontrolate a deseurilor. 

-deteriorarilor din reţelele de 

canalizare. 

Freaticul existent în perimetrul Platformei Industriale Savinesti si Platformei S.C. AZOCHIM S.A.,  

unde-si desfasoara in prezent activitatea S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A., a suferit în timp un 

proces de poluare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici.  

Indicatorii de calitate pentru apa subterana, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a 

compusilor anorganici cu azot si îngrasamintelor azotoase, ce pot fi asociati activitatilor desfasurate în 

trecut de AZOCHIM si în prezent de S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. sunt: amoniul, azotatii si 

azotitii. Incarcarea organica nu reprezinta un indicator specific activitatilor desfasurate de S.C. GA 

PRO CO CHEMICALS S.A. 

In cadrul platformei S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. exista 5 foraje de control a calitatii panzei 

freatice. Forajul de control localizat la limita sud – estica a platformei (FH2), in aval de de Platforma 

industriala Savinesti, evidentiaza un nivel de poluare rezultat din cumularea aporturilor societatilor 

din amonte (forajul FH1), inclusiv a societatii analizate. Aportul de poluare remarcat in special pentru 

indicatorii de calitate amoniu si azotati in forajul din aval, comparativ cu cel din amonte se datoreaza 

activitatilor desfasurate atat in trecut cat si in prezent pe amplasamentul S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS S.A.. 

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje pune în evidenta o tendinta de 

scadere a nivelului de contaminare cu compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se 

totusi o poluare semnificativa. 

 

Ca urmare a masurilor luate de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti : 

-spaţii de depozitare amenajate corespunzător pentru materii prime, materiale, produse finite şi 

deşeuri (ex: s-a mărit capacitatea de depozitarea a depozitului de azotat de amoniu însăcuit cu 400 t, 

prin construcţia unui spaţiu acoperit, pe o suprafaţă betonată, în imediata apropiere a depozitului, 

pentru evitarea depozitării mărfii pe platforma betonată neacoperită) 

-urmarirea cu stricteţe a instrucţiunilor de lucru şi a procedurilor specifice 

-refacerea canalelor betonate de colectare a scurgerilor accidentale din zona depozitului de amoniac 

din cadrul secţiei prelucrătoare. 

-construirea de başe de protecţie betonate pentu colectarea eventualelor scurgeri accidentale la 

rezervorul de apă amoniacală şi pompele de transvazare de la rezervorul de UREAN 32. 

-realizarea lucrărilor de refacere a canalizărilor din zona aferentă instalaţiilor de amoniac şi uree 

granulată ( între C260 – C304). 



Secţiunea 14 - Impact 

181 

 

   se poate estima ca impactul activitatilor derulate asupra acviferului freatic din zona de 

amplasament a societatii este moderat 

 Canalul UHE/ 

Râul Bistriţa 

-evacuari de ape uzate cu incarcare 

preponderenta cu compusi de azot  

Tinand cont ca desi 

● Apele uzate generate pe amplasament sunt evacuate în emisar, după ce au fost preepurate în 

instalatiile locale (bazin de neutralizare din instalaţia Demineralizare, instalaţia  desorbţie – hidroliză 

de la Uree granulata, instalaţiile de stripare a ionului amoniu aferent instalatiei AN/CAN si amoniac),   

 conform datelor de monitorizare 2011-2012, s-au remarcat : 

-neincadrarea valorilor medii trimestriale pentru indicatorii de calitate amoniu si pH in domeniul 

stabilit prin AGA nr. 40/2007 revizia 2011 in trimestrul II – 2011 

-prezenta permanenta a irizatiilor datorate scaparilor de substante petroliere in apele uzate 

evacuate de societate.  

-depasiri accidentale (momentane) ale concentratiilor admise pentru indicatorul de calitate amoniu in 

cursul anului 2012. 

 

In prezent nu exista date relevante pentru evaluarea impactului deversarilor de ape uzate 

asupra canalului UHE si a raului Bistrita. 

 

Prin conţinutul de poluanţi specifici  pe care îl au ( compuşi  anorganici pe bază de azot – 

amoniu, azotaţi, azotiţi , uree ) deversarea apelor uzate in receptorul canal UHE ar putea 

conduce la apariţia fenomenelor de eutrofizare, care ar afecta flora şi fauna specifică din canal 

si implicit  râul Bistriţa. 

 

Recomandari:  

-o atentie marita privind sursele accidentale de poluare a apelor uzate, stocarea si directionarea 

acestora intr-o statie de preepurare; 

-realizarea lucrarilor de reabilitare a bazinelor de retentie din cadrul Instalatiei Carbonat de calciu, in 

scopul stocarii apelor uzate din instalatiile Demineralizare – Amoniac – Uree si aplicarea unei solutii 

tehnologice de preepurare/epurare a acestora (conform Programului de etapizare AGA); 

-realizarea de investigatii asupra calitatii receptorului (canal UHE aval si amonte de punctul de 

deversare) in situatiile deversarilor accidentale, pentru a se putea evalua efectul de poluare indus. 
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14.3.Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului. 

Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a 

fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii 

suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in 

solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos 
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14.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie) 

 

Rezumatul evaluarii impactului 

 

Listati evacuarile semnificative de substante si 

factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. 

cele in care contributia procesului (CP) este mai 

mare de 1% din SCM* 

Descrierea motivelor pentru elaborarea 

unei modelari detaliate,  daca aceasta a 

fost realizata, si localizarea rezultatelor 

(anexate solicitarii) 

Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a 

SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent 

din SCM pentru fiecare substanta 

Factorul de mediu apă 

● Evacuare de ape uzate cu conţinut în suspensii, 

azot total, azot amoniacal, azot nitric, nitriţi, uree, 

cloruri (dupa preepurare în staţiile aferente 

instalaţiilor tehnologice) în canalul UHE sau râul 

Bistriţa  

Apele uzate, dupa preepurare sunt colectate in 

reteaua de canalizate conventional curata si  

evacuate prin canalul C1, punctul D4 de 

deversare în canalul UHE. 

 

 

Nivelele de poluare induse de evacuarile 

de ape uzate asupra emisarului receptor 

direct Canalul UHE şi implicit a râului 

Bistrita nu au putut fi evaluate, intrucat 

nu exista informatii privind calitatea 

acestora in aval de deversarea din 

societate. 

 

 

 

Valorile impuse prin HG 352/2005 – NTPA-001 şi AGA nr.40/2007, 

rev.2/2011, sunt depăşite accidental la evacuarea apelor uzate în emisar. 

 

Societatea are in curs de executie realizarea proiectelor pentru: 

-reabilitarea bazinelor de retentie din cadrul instalatiei Carbonat de calciu 

(in conservare), in vederea asigurarii stocarii apelor  uzate din instalatiile 

Demineralizare - Amoniac- Uree, in cazul in care, pe canalul UHE nu se 

asigura debitul de 20 m3/s, necesare dilutiei 

- solutia tehnologica in vederea reducerii poluantilor specifici apelor uzate 

(NH4
+
, NO3

-
, Uree, Cl

-
) 

care, impreuna cu masurile deja indeplinite din cadrul Programului de 

etapizare vor conduce incadrarea calitatii apelor uzate evacuate in 

normativele in vigoare. 

Componenta de mediu aer 

● Emisiile de oxizi  de azot, dioxid de sulf, oxizi 

de carbon, pulberi, evacuate în atmosferă prin 

coşurile de dispersie ale instalaţiei Amoniac şi 

cazanele de abur din cadrul centralei termice, 

generează nivel de poluare nesemnificativă. 

● Emisiile  de amoniac de la instalaţia Uree din 

sursele dirijate de emisie, au depăşit în special la 

porniri şi opriri, nivelul admis de legislaţie la 

amoniac. 

● Emisiile de oxizi de azot de la coşul de 

dispersie din instalaţia Acid azotic se încadrează 

 

 

Societatea GA PRO CO CHEMICALS 

monitorizează emisiile din surse dirijate, 

cu frecvenţa impusă prin AIM 15/2007 

rev.2008. 

 

Începând din ianuarie 2015, valorile 

concentraţiilor tuturor poluanţilor emişi în 

aer trebuie să se încadrează în VLE 

impuse de legislaţia în vigoare şi de BAT. 

 

 

 

 

Activitatea desfasurata de SC GA PRO CO CHEMICALS SA Săvineşti 

conduce la emisii de poluanti specifici in atmosfera, prin intermediul 

surselor de emisii dirijate.   

Monitorizarea emisiilor  in anul 2012 a fost efectuata prin automonizare de 

laboratoarele de analiza apartinand SC GA PRO CO CHEMICALS SA 

Săvineşti si SC EnEco Consulting SRL – Laborator Abilitat de Ministerul 

Sanatatii cu Certificatul nr. 95/2009/2011. Aceasta monitorizare a avut  ca 

scop verificarea incadrarii valorii concentratiilor poluantilor in  VLE din  

AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008. 

 

Instalatia amoniac (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi de la 

reformerul primar si cazanele auxiliare). 

 Valorilor obtinute se incadreaza in limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 
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în limitele prevăzute de AIM 15/2007 rev.2008, 

pentru perioada de tranziţie. Prin realizarea 

măsurilor din Planul de Acţiuni, emisiile de oxizi 

de azot se vor încadra în limitele prevăzute de 

BAT. 

● Emisiile de amoniac şi pulberi evacuate la caşul 

de dispersie din instalaţia Azotat de amoniu 

/Nitrocalcar se încadrează în limitele prevăzute de 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

06.08.2007 revizuita in 21.03.2008, cu exceptia valorilor monoxidului de 

carbon de la cazanele auxiliare, care dapasesc limita de 10 mg/Nm
3
 CO, in  

datele 20.03.2012, 20.09.2013 si 26.10.2012.  

Cazan auxiliar A: 29.09.2012: 46,0 mg/Nm
3
 CO 

Cazan auxiliar B: 20.03.2012: 912,5 mg/ Nm
3
 CO 

      26.10.2012: 13,7 mg/ Nm
3
 CO 

Din cele 3 valori, doua sunt sub 100 mg/Nm
3
 (VLE corespunzatoare din 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993). 

Pentru a mentine concentratiile de poluati sub VLE, recomandam o reglare 

a arderii si mentenata periodica a arzatoarelor cu firma de specialitate. 

 

Conform Cele mai bune tehnici pentru amoniac, acizi şi îngrăşăminte, 

ediţia august 2007  pag . 92 – BAT recomanda pentru reformerul primar, 

supraincalzitorul si cazanele auxiliare, incadrarea emisiilor de NOx intre 90 

– 230 mg/Nm
3
.  

Prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, avem urmatoarele limitele (care se 

raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%):  

 -CO: 100 mg/Nm
3
 

 -SOx: 35 mg/Nm
3

 

 -NOx: 350 mg/Nm
3
 

-pulberi: 5 mg/Nm
3
 

Propunem limita de 230 mg/Nm
3
 pentru NOx conform BAT, iar pentru ceilalti 

poluanti limitele din Ordinul MAPPM nr. 462/1993 prezentate mai sus. 

Instalatia Uree granulata (poluantii emisi: NH3, pulberi) 

De la faza de Granulare rezulta emisii de pulberi si NH3 care sunt 

evacuate dirijat in atmosfera prin intermediul a 6 cosuri de emisie montate 

in turnul de granulare.  

De la faza de spalare amoniac rezulta emisii de NH3 care sunt evacuate in 

atmosfera prin 2 surse stationare de emisie. 

Din rezultatele masurarilor se observa incadrarea valorilor obtinute in 

limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.  

Mentionam ca nu au fost efectuate masurari la toate cosurile de evacuare ci 

doar la un cos din cele 6 existente la faza de granulare. Pentru o 

cuantificare cat mai exacta a emisiilor, recomandam efectuarea de masurari 

la toate cele 6 cosuri de emisie conform  AIM Nr. 15 din 06.08.2007 

revizuita in 21.03.2008. 

De la Instalatia de hidroliza-desorbtie rezulta emisii de NH3, care sunt 

evacuate in atmosfera printr-un cos de emisie. Aceasta sursa nu a fost 
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monitorizata pana in prezent. Recomandam monitorizarea emisiilor de 

NH3, la aceasta sursa si incadrarea in VLE pentru NH3 de 30 mg/Nm
3
, 

conform Ordinul MAPPM nr. 462/1993. 

 

1.1 Instalatia AN /CAN (poluantii emisi: NH3, pulberi)  

Masurarile efectuate au indicat depasiri ale valorilor limita prevazute de 

AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008 (2 mg/Nm
3
), pentru 

pulberi si amoniac.  

Nota : VLE este foarte mica comparativ cu limitele impuse de Ordinul 

MAPPM nr. 462/1993 de 30 mg/Nm
3
 pentru amoniac si respectiv 50 

mg/Nm
3
 pentru pulberi.   

Valorile concentratiilor obtinute pentru amoniac si pulberi la aceasta 

instalatie se situeaza sub VLE corespunzatoare din Ordinul MAPPM nr. 

462/1993. 

Propunem limitele de  30 mg/Nm
3
 pentru amoniac si de 50 mg/Nm

3
 pentru 

pulberi, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993. 

Instalatia de fabricare acid azotic (poluantii emisi: NOx si N2O) 

Sursa de emisie este reprezentata de cosul (Duza) aferent celor 4 liniii de 

fabricatie acid azotic 

Din rezultatele masurarilor efectuate in anul 2012 si trimestrul I din 2013, 

se observa incadrarea valorilor determinate in limitele prevazute de AIM 

Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008. Aceste limite sunt valabile 

pana in 31.12.2014, data la care instalatia de acid azotic va fi 

retehnologizata (conform Planului de etapizare), iar valorile concentratiilor 

oxizilor de azot vor trebui sa respecte VLE impuse dupa aceasta data. 

Centrala Termica (poluantii emisi: CO, NOx, SOx, pulberi) 

Centrala termică este constituită din două cazane de abur : 

-cazanul de abur TGV 10000/12 

-cazanul de abur MANGAZZINI  

Valorilor obtinute prin masurarile efectuate in 2012 se incadreaza in 

limitele prevazute de AIM Nr. 15 din 06.08.2007 revizuita in 21.03.2008.  
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Componenta de mediu apa subterana Societatea GA PRO CO CHEMICALS 

monitorizează calitatea apelor subterane 

conform Programului de monitorizare 

propus de societate. 

Apa fratică este monitorizată în 5 foraje 

de observaţie. 

F1- în zona depozitului mic de amoniac 

din cadrul secţiei Prelucrătoare; 

F2 – în zona fostului atelier de ambalare 

Uree granulată; 

F3 – în zona depozitului de amoniac 

TK251; 

Conform Notificării nr.2/01.07.2008 s-au 

pus în funcţiune a forajelor FH1 şi FH2: 

Forajul FH1 – la limita nordică a 

amplasamentului la graniţa cu 

S.C.FIBREXNYLON S.A.; 

Forajul FH2 – la est, aval depozit de uree 

granulată 

 

Rezultatele determinărilor pe probele de 

apă prelevate din foraje indică un nivel 

crescut a poluanţilor specifici activităţii 

de fabricare a îngrăşămintelor chimice. 

Calitatea apei freatice din cele 5 foraje de observaţie monitorizate de 

societate, prin comparaţie cu limitele impuse prin Legea 458/2002, 

modificată şi completată prin Legea 311/2004 şi OG 11/2010, este 

necorespunzătoare, valorile poluanţilor specifici (amoniu, azotaţi, azotiţi, 

încărcarea organică exprimată prin CCOCr, pH), prezenţi în apa subterană 

depăşesc limitele prevăzute de legislaţie, impactul fiind semnificativ. 

Trebuie menţionat că poluarea apei freatice de pe amplasamentul societăţii 

GA PRO CO CHEMICAL are un caracter istoric si se datoreaza  

activităţilor desfăşurate cca. 50 de ani de cei doi operatori principali de pe 

platforma chimică Săvineşti (AZOCHIM –in prezent GA PRO CO 

CHEMICALS şi FIBREXNXLON).  

Evolutia în timp a indicatorilor de calitate analizati pentru cele 5 foraje 

pune în evidenta o tendinta de scadere a nivelului de contaminare cu 

compusi anorganici cu azot si compusi organici, mentinandu-se totusi o 

poluare semnificativa. 

Componenta de mediu sol 

 

Indicatorii monitorizaţi monitorizati in 

doua profile de sol pe doua adancimi au 

fost pH, umiditatea, azot Kyeldahl, azot 

amoniacal şi nitric şi humus. 

În urma analizei datelor de monitorizare a calitatii solului in cele doua 

profile de sol situate in zona instalatiilor de amoniac si uree granulata, se 

poate concluziona ca nu au fost inregistrat cresteri ale incarcarii solului cu 

amoniu si azotati in aceste zone, valorile determinate in perioada 2009-

2012 situandu-se sub valorilele inregistrate in 2006. 
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14.4. Managementul deşeurilor 

 

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele 

relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe 

care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a 

autorizatiei integrate de mediu. 

Obiectiv relevant Masuri suplimentare care trebuie luate 

a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara 

periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau 

metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: 

Societatea are elaborat un sistem de gestiune a 

deşeurilor. Deşeurile sunt colectate pe tipuri de 

deşeuri, funcţie de compoziţia calitativă, ţinând cont şi 

de toxicitatea acestora şi depozitate corespunzător, 

astfel încât să nu pericliteze sănătatea umană şi să 

afecteze mediul; 

Societatea a contactat firme de profil pentru gasirea 

unei variante de eliminare finala a deseurilor de : 

- catalizatori uzati 

- uleiuri uzate 

- ambalaje uzate 

 risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale;  Societatea dispune de spatii amenajate corespunzator 

pentru depozitarea deseurilor in conditii de siguranta 

pentru mediu 

 cauzarea disconfortului prin mirosuri Nu este cazul 

 afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de 

interes special; 

Nu este cazul  

 

Referitor la obiectivul relevant 

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de 

Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:  

 

Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de 

autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local 

pentru deseuri 

Faceti observatii asupra gradului in care 

propunerile corespund cu continutul unui 

astfel de plan 

Planurile de dezvoltare sunt elaborate de GA PRO CO 

CHEMICALS şi finanţate cu surse proprii. Ele nu contravin 

altor planuri de dezvoltare din zona. 

 

 

 

14.5. Habitate speciale 

 

Cerinta Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, 

daca este cazul) 

Ati identificat Situri de Interes Comunitar 

(Natura 2000), arii naturale protejate, zone 

speciale de conservare, care pot fi afectate de 

operatiile la care s-a facut referire in Solicitare 

sau in evaluarea dumneavoastra de impact de 

Nu – rezervatiile naturale din zona sunt localizate la distante 

mai mari de 10 km. Terenurile din vecinatate sunt de 

folosinta agricola. 
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mai sus?  

Ati furnizat anterior informatii legate de 

Directiva Habitate, pentru SEVESO sau in alt 

scop? 

Da – Raport de amplasament, Raport de securitate 

Exista obiective de conservare pentru oricare 

din zonele identificate? (D/N, va rugam 

enumerati) 

Nu 

Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt 

emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra 

apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca 

posibil sa aiba un impact semnificativ asupra 

Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in 

considerare nivelul de fond si emisiile existente 

provenite din alte zone sau proiecte. 

Nu 
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15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE 

 

\Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. 

Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni 

pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului 

principal al măsurii respective. 

S.C.GA PRO CO CHEMICALS SA  Săvineşti deţine Autorizaţia Integrată de Mediu 

nr.15/2007,rev.1/2008, valabilă până la data 30.09.2013 cu Plan de acţiuni. Măsura, cu termen de 

realizare până la finele anului 2012 a fost realizată de societate în proporţie de 100%. 

Stadiul realizării măsurilor impuse prin Planul de acţiuni este prezentat în tabelul următor: 

 
Nr. 

crt. 
Măsura 

Termen de 

realizare 

Stadiul 

realizării 

Efecte privind 

reducerea poluării 

1. 

Realizare proiect pentru implementarea 

unui sistem de reducere a emisiilor de NOX la coşul 

de evacuare  aferent instalaţiei de HNO3. 

 

30.06.2012 

 

realizată 
 

Încadrarea emisiilor de 

NOX în limitele prevăzute 

de BAT. 2. 

Implementarea sistemului de reducere a 

emisiilor de NOX la coşul de evacuare  aferent 

instalaţiei de HNO3 

 

30.06.2014 
În derulare 

 

Pe langa masurile cuprinse in Planul de actiuni, societatea are in vedere realizarea urmatoarelor 

studii: 

-Studiu de evaluare a impactului emisiilor de noxe gazoase asupra aerului din zona 

-Studiu de evaluare a impactului evacuarilor de ape uzate asupra Canalului receptor UHE si a raului 

Bistrita 

 

 

Denumirea măsurilor implementate din Planurile de etapizare şi efectele acestora privind reducerea poluării 

factorilor de mediu se prezintă mai jos: 
Nr. 

crt. 

Măsura Stadiul relizării Efectele privind reducerea poluării 

 

 

 

1. 
Intocmire proiect pentru realizarea 

instalatiei de stripare ion amoniu 
realizat 

Identificarea lucrarilor necesare a se realiza 

in vederea incadrarii indicatorilor de calitate 

ai apelor uzate epurate in prevederile HG 

352/2005 care modifica si completeaza HG 

188/2002 Anexa 3 - NTPA 001 si HG 

351/2005, in punctul de control final AZO 

170. 

 

 

 

2. 

Realizarea si punerea in functiune a 

instalatiei de stripare ion amoniu din 

apele uzate ce provin din instalatia de 

azotat de amoniu/nitrocalcal inainte de 

evacuare prin canal colector-punct final 

AZO 170 

realizat 

Realizarea lucrarilor va conduce la 

incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate in prevederile HG 352/2005 

care modifica si completeaza HG 188/2002 

Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in 

punctul de control final AZO170 

 

 

 

3. 

Studiu de solutie pentru  realizarea 

instalatiei de absorbtie- hidroliza pentru 

apele uzate din instalatia uree granulata 

realizat 

Identificarea lucrarilor necesare a se realiza 

in vederea incadrarii indicatorilor de calitate 

ai apelor uzate epurate in prevederile HG 

352/2005 care modifica si completeaza HG 

188/2002 Anexa 3 - NTPA 001 si HG 

351/2005, in punctul de control final AZO 

170 

 

4. 

Realizarea instalatiei de absorbtie-

hidroliza pentru apele uzate din 

instalatia uree granulata 

realizat 

Realizarea lucrarilor va conduce la 

incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate in prevederile HG 352/2005 
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care modifica si completeaza HG 188/2002 

Anexa - NTPA 001 si HG 351/2005, in 

punctul de control final AZO170 

 

5. 

Refacerea sistemului interior de 

canalizare ape uzate din totalul de 8,35 

km, a portiunii de 250 m, intre C 260-

C304 

realizat 
Reducerea poluarii subterane si 

imbunatatirea calitatii panzei freatice. 

 

 

6. 

Realizarea unui foraj de observatie la 

limita de est a instalatiei de uree 

granulata pentru monitorizarea calitatii 

panzei freatice 

realizat 

Monitorizarea calitatii panzei freatice la 

limita inferioara a amplasamentului si 

stabilirea de masuri pentru reducerea 

poluarii panzei freatice 

 

 

7. 

Intocmirea proiectului de executie si a 

documentatiei tehnice pentru separarea 

circuitelor de evacuare a apelor uzate 

ale S.C. GA PRO CO Chemicals S.A 

Savinesti si S.C. FIBREXNYLON SA 

Savinesti) 

realizat 

Stabilirea solutiilor tehnice de separare a 

circuitelor de ape uzate evacuate de S.C. GA 

PRO CO CHEMICALS S.A. Savinesti de 

apele uzate evacuate de S.C. 

FIBREXNYLON S.A. Savinesit 

 

 

 

8. 

Realizarea lucrarilor necesare separarii 

circuitului de ape uzate evacuate de 

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A 

de apele uzate evacuate de 

FIBREXNYLON, imediat amonte de 

evacuarea D4 si a modificarii 

circuitului de ape uzate evacuate de 

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Savinesti spre circuitului C1 

realizat 

Asigurarea deversarii proprii in receptor 

(canalul UHE) a apelor uzate evacuate de 

S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. 

Savinesti 

 

9. 

Achizitionarea si montarea sistemului 

de monitorizare cantitativa si calitativa 

a apelor uzate evacuate de S.C. GA 

PRO CO CHEMICALS SA Savinesti 

realizat 

Asigurarea monitorizarii apelor uzate 

evacuate de S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS SA Savinesti deversate in 

canalul  UHE 

 

 

10. 

Intocmirea proiectului de executie si a 

documentatiei tehnice pentru 

reabilitarea bazinelor de retentie din 

cadrul instalatiei Carbonat de calciu (in 

conservare), in vederea asigurarii 

stocarii apelor  uzate din instalatiile 

Demineralizare - Amoniac- Uree, in 

cazul in care, pe canalul UHE nu se 

asigura debitul de 20 m3/s, necesare 

dilutiei 

realizat 
Stabilirea solutiilor tehnice de reabilitare si 

cresterea potentialului de inmagazinare a 

bazinelor de retentie, in vederea asigurarii 

stocarii apelor uzate, in cazul in care, pe 

canalul UHE nu se asigura debitul de 

20m3/s, necesar dilutiei 

 

 

 

 

11. 

Realizarea proiectului de executie. În curs de realizare 

Reducerea deversarilor apelor uzate in 

canalul UHE ale calor indicatori de calitate 

depasesc limitele admise stabilite in 

Autorizatia de Gospodarire a Apelor, in baza 

prevederilor HG 352/2005 care modifica si 

completeaza HG 188/2002 Anexa 3 NTPA 

001 si HG 351/2005 

 

 

 

12 

Intocmire studiu de solutie in vederea 

reducerii poluantilor specifici apelor 

uzate (NH4+, NO3-, Uree, Cl-) 

realizat 

Stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea 

indicatorilor de calitate ai apelor uzate 

epurate in baza prevederilor HG 352/2005 

care modifica si completeaza HG 35/2005, 

in punctul de control final D4. 

 

 

13. 

Intocmire proiect de executie cu firma 

specializata, in vederea implementarii 

solutiei rezultata din studiul realizat, 

pentru incadrarea indicatorilor de 

În curs de realizare 

Incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate, in baza prevederilor HG 

352/2005 care modifica si completeaza HG 

188/2002 Anexa 3 - NPTA 001 si HG 
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calitate ai apelor uzate exacuate prin 

D5 

351/2005 in punctul  de control final D5. 

 

 

 

14. 
Realizarea proiectului de executie. Trim.II 2014 

Realizarea lucrarilor va conduce la 

incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor 

uzate epurate in baza prevederile HG 

352/2005 care modifica si completeaza HG 

188/2002 Anexa - NTPA 001 si HG 

351/2005, in punctul de control final D5 

 

 

15. 

Reabilitarea bazinului de ape nocive 

(aflat in conservare) aferent instalatiei 

Demineralizare si introducerea lui in 

circuitul de evacuare ape uzate 

 

în curs de realizare 

Evitarea variatiilor de pH in apele uzate 

provenite din inst. Demineralizare si 

reducerea consumului de reactivi utilizati 

pentru neutralizare 

 

16. 

Inchiderea sistemului apei de racire 

Ciclul HAMON - Instalatiile Amoniac 

si Uree 

realizat 

Evitarea cresterii concentratiei NH4+  in 

apele uzate evacuate,  in cazul impurificarii 

apelor de racire 

 

17. 
Reabilitare cuva  de retentie aferenta 

depozitului de amoniac TK 251 
În curs de finalizare 

Evitarea cresterii concentratiei NH4+  in 

panza freatica, in cazul unor avarii la 

depozitul de amoniac TK 251 

18. Punerea în funcţiune a sistemului 

automat de monitorizare (cu transmisie 

on-line la dispeceratul societăţii) a 

calităţii apelor uzate evacuate 

(pH,amoniu,temperatură), în canal. 

Realizat 

Asigurarea monitorizarii continue a calităţii 

apelor uzate evacuate de S.C. GA PRO CO 

CHEMICALS SA Savinesti deversate in 

canalul  UHE 

 

În afara măsurilor impuse prin Planul de acţiuni şi Planurile de etapizare, SC GA PRO CO CHEMICALS SA 

Săvineşti a realizat şi alte măsuri de modernizare şi de reabilitare a instalaţiilor şi investiţii noi, conform 

tabelului următor: 
 

Nr. 

crt. 

 

Măsura Efecte privind reducerea poluării 

Instalaţia AMONIAC SALZGITTER 

1. Modernizarea sistemului de reformare primară. 

Lucrările de modernizare executate până în 2008 au constat în: 

- înlocuirea reformerului primar 2H 101 şi a sistemului de 

recuperare a căldurii de reacţie din faza de reformare primară; 

- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă 

pentru reformare; 

 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

2. Modernizarea coloanei de sinteză a amoniacului: 

- schimbarea interiorului coloanei; 

- înlocuirea catalizatorilor vechi cu catalizatori de înaltă eficienţă 

pentru sinteză; 

 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

Creşterea gradului de siguranţă în exploatare, 

prin scăderea presiunii de lucru. 

3. Implementarea sistemului de recuperare a hidrogenului din gazele 

de purjă continuă, în cadrul modulului de hidrogen; 

Creşterea capacităţii de producţie şi reducerea 

consumurilor energetice ale instalaţiei. 

Reducerea emisiilor din procesul de ardere a 

combustibililor 

4. Modernizarea fazei de spălare a gazului de sinteză. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

5.  Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

6. Implementarea sistemului de preepurare a condensului tehnologic Reducerea posibilităţilor de afectare a factorilor 
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din faza de spălare Benfield. de mediu. 

Instalaţia de UREE STAMICARBON 

1. Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a procesului tehnologic. 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

2. Modernizarea liniei II de fabricaţie, prin înlocuirea coloanei de 

sinteză. 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare. 

3. Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de absorbţie –

desorbţie pentru apele uzate provenite din instalaţia de uree 

granulată. 

 

Reducerea impurificării apelorevacuate din 

instalaţia  de uree granulată cu amoniu şi uree. 

4. Înlocuirea pompelor de amoniac şi carbamat de amoniu cu 

echipamente noi, mai performante 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare şi reducerea emisiilor de amoniac în 

aer . 

5. Modernizarea fazei de compresie a bioxidului de carbon şi 

implementarea sistemului de conducere asistată de un calculator 

de proces.   

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare şi reducerea posibilităţilor de 

afectare a factorilor de mediu. 

Instalaţia de azotat de amoniu / Nitrocalcar 

1. Implementarea sistemului de conducere asistată de  

calculator de proces ( DCS) a întrgului proces tehnologic  

( pentru faza de neutralizare) . 

 

Creşterea gradului de siguranţă în  

exploatare, prin eliminarea factorului  

de eroare umană. 

2. Realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de stripare  

din apele uzate ce provin din instalaţia azotat de amoniu 

Reducerea riscului de poluare a apelor cu  

amoniu şi azotaţi. 

Cetrala termică 

1. Achiziţionarea unui cazan nou de producere abur de 16 t/h 

 

Creşterea eficienţei în funcţionare a instalaţiei 

de absorbţie-desorbţie, prin asigurarea 

necesarului de abur. 

2. Implementarea unei instalaţii de cogenerare, cu trei turbine cu 

gaze şi trei cazane recuperatoare, ce va fi finalizată în cursul 

anului 2014.  

Producerea de energie electrică şi termică cu 

consum mic de gaz natural şi emisii de NOX 

reduse (max. 50 mg/Nmc) 

Instalaţia de acid azotic 

1. Construirea unui rezervor nou de depozitare a acidului azotic, cu 

o capacitate de 2000 tone. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a acidului azotic şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp. 

2. Implementarea sistemului de reducere catalitică a protoxidului de 

azot din gazele nitroase.Investiţia este în derulare. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

3. Implementarea sistemului de măsurare continuă a emisiilor de 

gaze reziduale 

Monitorizarea continuă a emisiilor de 

protoxidului de azot evacuate în atmosferă. 

Instalaţia de îngrăşăminte lichide de tip UREAN 32 

1. Construirea unui rezervor nou de depozitare a UREAN 32, cu o 

capacitate de 5000 tone. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a UREAN 32 şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp. 

2. Punerea în funcţiune a unei noi  linii de încărcare a cisternelor 

CFR. 

Creşterea gradului de siguranţă în sistemul de 

depozitare a UREAN 32 şi asigurarea 

funcţionării pe perioade mai mari de timp 

Este de menţionat faptul că societatea va continua  investiţiile şi în perioada următoare,până la finalul perioadei 

de tranziţie, respectiv 31.12.2014 pentru realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate evacuate de societate 

în emisar  (investiţie estimată, în urma ofertelor analizate, la aproximativ 4 mil.euro ) şi implementarea 

sistemului  

Implementarea sistemului de reducere a emisiilor de NOX la coşul de evacuare  aferent instalaţiei de HNO3 este 

estimată la aproximativ 3,5 – 4 mil. euro. 

Implementarea sistemului de distrugere catalitică a protoxidului de azot din gazele nitroase şi a sistemului de 

monitorizare continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră la coşul de evacuare  aferent instalaţiei de HNO3 este 

estimată la aproximativ 4 mil. euro. 


