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1.0. Introducere
1.1. Context
DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITǍŢII
Operator instalație: DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L.
Sediul Social: Municipiul Satu Mare, Str. Vulturului, Nr. 34, Jud. Satu Mare, Cod Postal:440268
Cod Unic de Înregistrare: RO 11416777
Nr.de ordine în registrul comerţului: J30/36/1999
Denumire instalaţie: ”FABRICA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE PENTRU
AUTOVEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE”

Amplasament instalatie: Mun. Satu Mare, Str. Vulturului, Nr. 34, Jud. Satu Mare.
Amplasamentul are o suprafaţă totală de 168.098 metri pătraţi şi este identificat conform
Extrasului de Carte Funciară pentru autentificare.
Acest raport de amplasament este intocmit de S.C. MEDANA COMPANY S.R.L., cu
sediul in Satu Mare, B-dul Sănătăţii, Bl. K28/6, Cod poştal 440182, Judeţul Satu Mare,
reprezentata de ing.ec. Ana-Maria GYŐRI, Tel:0745915363, societatea mentionata se afla
înscrisa în Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la poziția nr.
176. Colaborator cerc.stiintific ing. Panaite Sorin se afl înscris în Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la poziția nr. 721.
Prezentul raport de amplasament are ca scop evidențierea situației
amplasamentului instalației S.C.DRM-DRAXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE
S.R.L. cu sediul în Satu Mare, Strada Vulturului, nr. 34 Judeţul Satu Mare în vederea
obtinerii Autorizației Integrate de Mediu pentru a se conforma cu solicitarea ANPM/APM
Satu Mare si prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
Instalatia analizată se încadrează în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale, care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75/UE
privind emisiile industriale (IED), la pct. 4.1.h “Producerea compușilor organici –
materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)”.
Activitatea apartine DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. cu sediul în Satu
Mare, Strada Vulturului nr. 34 Judeţul Satu Mare, avand Cod Unic de Înregistrare: RO
11416777, Nr.de ordine în registrul comerţului: J30/36/1999.
Activitățile desfășurate de către DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE
S.R.L. pe amplasament conform cod CAEN Rev. 2 sunt:
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
6820 Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
8211 Activităţi combinate de secretariat
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8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
Conform Anexa nr. 1 Certificatului de înregistrare şi Anexa nr. 2 Certificat constatator.
Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerinţele de prevenire si
control al poluării, conform cu prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005
modificata şi completata cu Legea 84/2006 si OUG 40/2010, astfel încât sa ofere informaţii
relevante care sa sprijine solicitarea de obtinere a Autorizaţiei integrate de mediu.
Ca referintă pentru BAT şi tehnici luate în considerare pentru stabilirea BAT s-au utilizat
următoarele documente:
Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia polimerilor
(august 2007);
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru sistemele
comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic
(iulie 2016);
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele
comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria
chimică organică de mare volum (2017);

1.2. Obiective
Domeniul principal al activitatii consta in: Fabricarea de echipamente electrice si electronice
pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, activitatea principala este: Producerea
de sisteme de cabluri de bord.
Principalele obiective ale raportului de amplasament in conformitate cu prevederile
prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate după cum urmează:
• sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor
constitui un punct de referinta in predarea cererii.
• sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale.
• sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare
a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.
In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective
specifice:
• sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu
potential de contaminare.
• sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii,
in masura in care comportamentul in cazul unei contaminari poate fi prezent.
• sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al
terenului si ale imprejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un termen folosit pentru a descrie
interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.
Acest raport este in legatura cu aria de instalare si cu aria din imprejurul instalatiei care poate
afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.
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1.3. Scop si abordare
Acest raport a fost pregatit prin revederea unor date anterioare si actuale ale terenului.
Raportul este impartit in cateva capitole:
Capitolul 1 – Prezentarea titularului de activitate
Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului
Capitolul 3 – Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului
Capitolul 4 –Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facand
parte din descrierea terenului.
Capitolul 5 – Discutia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui “Model conceptual” de
management a amplasamentului.
Capitolul 6 – Investigaţii efectuate pe amplasamentul instalaţiei.
Capitolul 7 – Interpretarea datelor privind starea actuală a amplasamentului.
Capitolul 8 – Concluzii generale şi recomandări pentru reducerea poluării.
În documentaţia pentru obtinerea autorizaţiei integrate de mediu sunt prezentate în detaliu
procesele tehnologice, bilanţurile cu materiale şi modul de asigurare a utilităţilor. Comparaţia cu
cele mai bune tehnici disponibile recomandate de legislaţia europeană se face în prezentul
document şi “Formularul tip de solicitare”.
Pe baza investigaţiilor şi a altor informaţii existente se va dezvolta un “model conceptual” de
management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii
de mediu, din care va rezulta necesitatea/sau nu a unor investigaţii suplimentare care să
evidenţieze şi să cunatifice pe cât este posibil, impactul asupra mediului. Modul de abordare şi
rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolul 6.
Atingerea obiectivului general al raportului de amplasament, este acela de a obţine un
punct de referinţă al terenului pentru rapoartele ulterioare, trebuie analizată în contextul unor
elemente specifice care caracterizează instalaţia analizată.

2.0. Descrierea Terenului
2.1. Localizarea terenului
Amplasamentul DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L.este situat pe strada
Vulturului, nr.34, în partea de Sud a oraşului Satu Mare, in intravilanul municipiului în zonă
preponderent industrială dar si rezidentiala (Figura1). Satu Mare este un oraş în extremitatea
nord-vestica a României, situat pe râul Someş, în Câmpia Someşului la o altitudine de 125 m.
-

Coordonatele amplasamentului sunt:
Coordonate geografice:
- Latitudine 47°76'83.63"N
- Longitudine 22°86'97.58"E
 Coordonate Stereo70 put :
X(E) = 340.551 Y(N) = 698.727 m;

6

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Figura 1. Amplasare DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L (sursă
Geoportal ANCPI).
Vecinătăţile DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L, sunt următoarele:
NORD: str. Vulturului, gospodarii particulare la 60—140 m;
N-V : platforma (terminal C.F.R.) la cca. 50 m;
S-SE-E : Episcopia Romano-Catolica Satu Mare
Accesul la obiectiv se poate face din Str. Vulturului si Str.Dorobantilor, amplasarea fiind
prezentată în fotografia aeriană de mai sus.
Din punct de vedere infrastructură, obiectivul dispune de rețea proprie de utilități:
canalizare ape, alimentare cu gaze, apă și electricitate.

Localizarea amplasamentului
Instalatia este amplasata in intravilanul mun. Satu Mare pe str.Vulturului nr.34.
Din punct de vedere hidrografic obiectivul se afla in:
Bazin hidrografic :Someş - Crasna – cod bazin : II.1.00.00.00.00.0
Lungimea cursului de apa :3760 hm
Suprafaţa bazinului de colectare a apelor :2358,00 km2
Cota terenului la izvor :1280 mdM
Cota terenului la vărsare :119 mdM
Hectometru obiectiv pe malul stang al cursului de apa:3600
Hm captare :3600
Hm evacuare ape in reţeaua de canalizare:3620
Corp de apa de suprafata:RORW2._B7Corp de apa subteran ROSO 01 – Conul Somesului
Unitatea este amplasată în zona industrială a oraşului pe malul stâng al r.Somes, amplasarea
fata de corpurile de apa prezentata in Figura 2 .
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Figura nr. 2 – Localizarea amplasamentului

Coordonate Stereografic 70, delimitare amplasament.
Pct
LIMITE
LE

X
340 267
340 521
340 749
340 509
340 717

Y
698 708
698 936
698 826
698 442
698 554

Suprafaţa din act = 168.098 mp

Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta
Strada Vulturului este ocupată de cladiri cu utilitate industrială ce apartin DRM
DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L.. Strada Vulturului este ocupată și de
locuințe particulare la cca. 40-160 m (situate în partea de nord a amplasamentului instalatiei).
Amplasamentul pe care se desfasoara activitatea de productie este in proprietatea DRM
DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. o parte inchiriat. la DPR DRĂXLMAIER
PROCESE DE PRODUCŢIE ROMANIA S.R.L., Timisoara, conform contractului de inchiriere nr.
127 din 22.11.2018 in baza extrasului CF 162948/numar cadastral 162948. Locatorul deţine in
propreiate clădiri compuse din mai multe birouri si spatii de producţie situate in Satu Mare,
denumire generic "spatii", in baza extrasului CF 162948/numar cadastral 162948, in suprafata de
1240,33 mp. Ca suprafata, inchiriata 1240,33 mp pentru compartimentul TPM si 1587,43 mp
pentru compartimentul GSS , prezentate in Anexa.
Activitatea curenta in instalatie de pe amplasamentul DRM DRÄXLMAIER ROMANIA
SISTEME ELECTRICE S.R.L. este de producerea de sisteme de cabluri pentru automobile. In
procesul tehnologic, dupa activitatea de realizare a modulelor se realizeaza etansarea acestora
prin injectarea spumei poliuretanice la instalatiile de spumare. Pentru realizarea spumarii exista
doua instalatii de injectie fabricate de firma HENNECKE. O instalatie este pozitionata si
functioneaza in Hala 1 si cealalta este in Hala 3.
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Obiectivul industrial se compune din:
a) trei hale de productie cu cate o suprafata utila de 10500 mp fiecare, realizate din elemente
prefabricate de constructii metalice.
b) corp de cladire intermediar, realizat pe structura de zidarie, care uneste constructiv cele trei
hale, iar functional, asigura legatura intre halele de productie si depozitele de materii prime si
produse finite.
c) depozitul de materii prime si produse finite cu o suprafata utila de 8501,84 mp, este o
constructie relizata din elemente metalice, separate constructiv de celelalte cladiri pe trei laturi,
prin ziduri antifoc, si prevazuta cu o platforma si rampa de acces pentru autocamioane.
d) cladire paza 1+2
e) cladiri anexe sociale - cate doua pentru primele doua hale si trei pentru hala 3-in regim P+1,
realizate pe structura de zidarie.
f) doua cladiri conexe,care adapostesc echipamentul tehnic destinat asigurarii utilitatilor: posturile
de transformare, centrala termica, agregatele de climatizare, comanda instalatiilor de stingere a
incendiilor, compresoare, s.a., realizate din elemente de zidarie.
In continuare sunt prezentate suprafetele utile ale spatiilor componente, prin distinctie de
culoare cele care apartin prin inchiriere la DPR.
-Hala de productie 1.0.;

S=

10.507,50 mp;

Cladire anexa nr.1.1:
Parter
-Culoar:
-Vestiar barbati:
-Spalator barbati:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS):
-Debara (materiale de curatenie):
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Spalator femei:
-Vestiar femei:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

99,81 mp;
87,60 mp;
22,97 mp;
12,43 mp;
8,51 mp;
4,69 mp;
20,72 mp;
9,24 mp;
64,63 mp;
178,30 mp;

Etaj
-Birou 1:
-Boiler:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Depozit 1:
-Oficiu:
-Birou
-Culoar:
-Depozit 2:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

124,14 mp;
6,84 mp;
12,44 mp;
8,51 mp;
12,61 mp;
8,51 mp;
21,98 mp;
18,31 mp;
270,53 mp;
44,19 mp;
12,21 mp;

Cladire anexa nr.1.2:
Parter
-Culoar:
-Vestiar barbati:
-Spalator barbati:
-WC barbati:

S=
S=
S=
S=

99,81 mp;
87,60 mp;
22,97 mp;
12,43 mp;
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-Grup sanitar barbati (SAS):
-Debara (materiale de curatenie):
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Spalator femei:
-Vestiar femei:

S=
S=
S=
S=
S=
S=

8,51 mp;
4,69 mp;
20,72 mp;
9,24 mp;
64,63 mp;
178,30 mp;

-Birou 1:
-Boiler:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Depozit 1:
-Oficiu:
-Sala de recreere:
-Culoar:
-Depozit 2:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

124,14 mp;
6,84 mp;
12,44 mp;
8,51 mp;
12,61 mp;
8,51 mp;
21,98 mp;
18,31 mp;
270,53 mp;
44,19 mp;
12,21 mp;

-Hala de productie 2.0.;

S=

10.507,50 mp;

Cladire anexa nr.2.1:
Parter
-Culoar:
-Vestiar barbati:
-Spalator barbati:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS):
-Debara (materiale de curatenie):
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Spalator femei:
-Vestiar femei:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

99,81 mp;
87,60 mp;
22,97 mp;
12,43 mp;
8,51 mp;
4,69 mp;
20,72 mp;
9,24 mp;
64,63 mp;
178,30 mp;

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

124,14 mp;
6,84 mp;
12,44 mp;
8,51 mp;
12,61 mp;
8,51 mp;
21,98 mp;
18,31 mp;
270,53 mp;
44,19 mp;
12,21 mp;

S=
S=

99,81 mp;
87,60 mp;

Etaj

Etaj
-Birou 1:
-Boiler:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Depozit 1:
-Oficiu:
-Sala de recreere:
-Culoar:
-Depozit 2:

Cladire anexa nr.2.2:
Parter
-Culoar:
-Arhiva :
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-Spalator barbati:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS):
-Debara (materiale de curatenie):
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Spalator femei:
-Vestiar femei:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

22,97 mp;
12,43 mp;
8,51 mp;
4,69 mp;
20,72 mp;
9,24 mp;
64,63 mp;
178,30 mp;

-Birou 1:
-Boiler:
-WC barbati:
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC femei:
-Grup sanitar femei (SAS)
-Depozit 1:
-Oficiu:
-Sala de scolarizare:
-Culoar:
-Depozit 2:

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

124,14 mp;
6,84 mp;
12,44 mp;
8,51 mp;
12,61 mp;
8,51 mp;
21,98 mp;
18,31 mp;
270,53 mp;
44,19 mp;
12,21 mp;

S=

10.506,26 mp;

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

117,93 mp;
116,15 mp;
12,42 mp;
4,50 mp;
5,38 mp;
4,50 mp;
6,74 mp;
17,85 mp;
46,19 mp;
9,24 mp;
24,51 mp;
30,11 mp;
1,27 mp;
3,18 mp;
52,50 mp;
8,70 mp;
8,70 mp;
27,78 mp;
24,58 mp;
38,87 mp;

S=
S=
S=

248,24 mp;
74,48 mp;
2,70 mp;

Etaj

-Hala de productie 3.0.;
Cladire anexa nr.3.1:
Parter
-Tehnic
-Masini de intretinere
-WC femei
-Grup sanitar femei (SAS)
-Debara (materiale de curatenie)
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC barbati
-Coridor
-Server
-Rezerva
-Debara (materiale de curatenie)
-Tensiune medie
-BMZ
-Iluminat de siguranta
-Distributie tensiune joasa
-Trafo 1
-Trafo 2
-Depozit materiale periculoase
-Rezervor
-Grup electrogen
Cladire anexa nr.3.2:
Parter
-Vestiar femei
-Spalator femei
-Electro
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-Iluminat de siguranta
-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Hol,scara
-Grup sanitar barbati(SAS)
-WC barbati
-Spalator barbati
-Vestiar barbati
-Debara (materiale de curatenie)
-Antreu

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

2,78 mp;
12,79 mp;
26,05 mp;
73,13 mp;
13,80 mp;
14,51 mp;
29,41 mp;
92,47 mp;
5,84 mp;
7,02 mp;

-Hol
-Sala de mese
-Bucatarie 1
-Bucatarie 2
-Depozit
-Camera frigorifica 1
-Camera frigorifica 2
-Coridor
-SAS
-Grup sanitar barbati
-SAS
-Grup sanitar femei
-SAS femei
-WC femei
-Debara (materiale de curatenie)
-SAS barbati
-WC barbati
-Utilizari diverse
-Hol,scara

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

66,67 mp;
246,54 mp;
11,22 mp;
25,24 mp;
16,68 mp;
25,12 mp;
13,78 mp;
5,92 mp;
3,78 mp;
14,05 mp;
3,77 mp;
21,95 mp;
4,86 mp;
14,99 mp;
5,58 mp;
4,38 mp;
17,44 mp;
56,98 mp;
23,02 mp;

Etaj

Cladire anexa nr.3.3:
Parter
-Antreu
-Coridor
-Birou
-Birou
-Cabinet medical
-Debara
-Tratamente
-Debara (materiale de curatenie)
-SAS
-WC medic
-WC persoane cu dizabilitati
-Oficiu
-Caserie
-Antreu
-Hol,scara

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Debara (materiale de curatenie)
-Grup sanitar barbati (SAS)

S=
S=
S=
S=

8,29 mp;
46,02 mp;
48,84 mp;
48,72 mp;
29,92 mp;
5,24 mp;
37,78 mp;
3,95 mp;
3,73 mp;
5,92 mp;
5,69 mp;
16,83 mp;
29,72 mp;
6,90 mp;
68,47 mp; din care
15 mp (DPR)
5,13 mp;
11,65 mp;
6,96 mp;
6,29 mp;
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-WC barbati
-Panou electric
-Iluminat de siguranta
-Tehnic
-Birou
-Imprimanta
-Sala de negocieri

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

15,33 mp;
6,85 mp;
2,76 mp;
9,97 mp;
264,59 mp;
22,65 mp;
48,43 mp;

-Hol,scara
-Oficiu
-Sala de negocieri
-Birou
-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Debara (materiale de curatenie)
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC barbati
-Panou electric
-Iluminat de siguranta
-Sala de servere
-Sala de negocieri
-Imprimanta
-Birou

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

68,72 mp;
17,31 mp;
30,95 mp;
262,61 mp;
5,53 mp;
12,19 mp;
6,95 mp;
6,25 mp;
15,86 mp;
6,78 mp;
2,54 mp;
9,86 mp;
50,21 mp;
23,96 mp;
264,49 mp;

-Coridor
-Vestiar femei
-Spalator femei
-Boiler
-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Antreu
-Hol,scara
-SAS
-Panou electric
-Iluminat de siguranta
-Sala tehnica
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC barbati
-Spalator barbati
-Vestiar barbati
-Hol
-Depozit

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

54,34 mp;
185,56 mp;
77,58 mp;
12,44 mp;
8,17 mp;
22,73 mp;
6,90 mp;
46,87 mp;
2,92 mp;
6,25 mp;
2,03 mp;
9,10 mp;
7,03 mp;
21,53 mp;
31,29 mp;
97,81 mp;
54,35 mp;
250,45 mp;

-Hol,scara
-Oficiu
-Sala de negocieri
-Birou
-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Debara (materiale de curatenie)

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

48,89 mp;
17,52 mp;
30,74 mp;
324,61 mp;
5,92 mp;
12,06 mp;
6,95 mp;

Etaj

Cladire anexa nr.3.4:
Parter

Etaj
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-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC barbati
-Panou electric
-Iluminat de siguranta
-Sala de servere
-Sala de negocieri
-Imprimanta
-Birou
-Hala depozit

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

7.13 mp;
15,30 mp;
6,78 mp;
2,54 mp;
9,86 mp;
48,36 mp;
22,92 mp;
328,27 mp;

S=

6000,00 mp;

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

10,00 mp;
79,97 mp;
175,68 mp;
77,48 mp;
156,41 mp;
22,12 mp;
22,12 mp;
77,48 mp;
153,12 mp;
22,56 mp;
183,26 mp;
118,26 mp;
47,65 mp;
6,84 mp;
16,78 mp;
6,84 mp;
16,78 mp;
24,25 mp;
13,26 mp;
183,26 mp;
22,56 mp;
153,12 mp;
77,48 mp;
156,41 mp;
22,12 mp;
22,12 mp;
77,48 mp;
10,00 mp;
9,63 mp;
59,94 mp;

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

3,27 mp;
137.05 mp;
57,11 mp;
4,71 mp;
4,80 mp;
6,18 mp;
6,18 mp;

Cladire anexa nr.5.1:
Parter
-Antreu
-Hol
-Birou 1
-Culoar de trecere 1
-Birou 2
-Atelier H.T.1.
-Atelier electro 1
-Culoar de trecere 2
-Birou 3
-Culoar de trecere 3
-Birou 4
-Spatii anexe
-Culoar de trecere 4
-Grup sanitar femei (SAS)
-WC femei
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC barbati
-Sala Ploter
-Birou 5
-Birou 6
-Culoar de trecere 5
-Birou 7
-Culoar de trecere 6
-Birou 8
-Atelier H.T.2.
-Atelier electro 2
-Culoar de trecere 7
-Antreu
-Antreu
-Birou 9
Cladire anexa nr.5.2:
Parter
-Antreu
-Camera medici
-Izolator
-WC barbati
-Grup sanitar barbati (SAS)
-Debara (materiale de curatenie)
-WC femei
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-Grup sanitar femei (SAS)
-Hol,scara
-Oficiu
-Birou

S=
S=
S=
S=

4,80 mp;
185,67 mp;
8,85 mp;
120,35 mp;

-Birou 1
-Birou 2
-Culoar
-WC barbati
-Grup sanitar barbati (SAS)
-WC femei
-Grup sanitar femei (SAS)
-Oficiu
-Birou 3

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

137,05 mp;
57,11 mp;
92,10 mp;
4,64 mp;
5,04 mp;
6,36 mp;
5,04 mp;
9,67 mp;
124,97 mp;

Etaj

Cladire anexa nr.6.
-Sprinclere
S=
-Instalatii aer comprimat
S=
-Statie reglare presiune gaz
S=
-Alimentare apa
S=
-Grup electrogen
S=
-Post alimentare medie tensiune
S=
-Statie conexiuni de medie tensiune S=
-Statie de distributie de joasa tensiuneS=
-Post transformare 1;
S=
-Post transformare 2;
S=
-Post transformare 3;
S=
-Post transformare 4;
S=
-Statie compensare energie reactiva S=
-Centrala aer conditionat
S=
-Centrala termica
S=
-Culoar
S=

34,40 mp;
129,66 mp;
9,67 mp;
8,66 mp;
64,00 mp;
10,28 mp;
20,35 mp;
45,28 mp;
7,25 mp;
5,03 mp;
5,03 mp;
5,03 mp;
13,00mp;
152,28 mp;
149,25 mp;
60,42 mp;

Cladire anexa nr.7.0.
-Depozit logistic

S=

2501,84 mp;

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

160,46 mp;
76,36 mp,
192,30 mp;
6,75 mp;
6,75 mp;
6,75 mp;
76,36 mp;
175,34 mp;

S=
S=
S=

2388,18 mp;
91,22 mp;
11,65 mp;

Cladire anexa nr.7.1.
-Productie
-Coridor
-Birou maistri
-Rezerva
-Tehnic 2
-Tehnic 1
-Coridor
-Productie
Cladire anexa nr.8.0.
-Depozit/productie
-Incarcare baterii
-Grup sanitar (SAS)
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Cladire anexa nr.11.0.
-Hol
-Sala de asteptare
-Grup sanitar
-Oficiu
-Tehnic
-Portari

S=
S=
S=
S=
S=
S=

12,31 mp;
12,50 mp;
4,70 mp;
2,88 mp;
3,12 mp;
12,50 mp;

Regimul de funcționare este: 24 h/zi, 5 zile/săptămână, 254 zile/an.
Număr personal : 2751 de angajați.

2.2. Proprietatea actuala
Proprietarul terenului, pe care se află amplasată instalatia și a construcțiilor este DRM
DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L., conform extrasului C.F. nr. 162948 cu nr.

Cad. 162948, avand suprafaţa totala de S = 168.098 mp.

2.3. Utilizarea actuala a terenului
2.3.1 Amenajarea amplasamentului
Global, bilanțul suprafețelor din amplasament este următorul:
-Suprafata totala:168098 mp (16,81ha)
din care:
-suprafata construita :
54.688 mp (5,468 ha)
-platforme si cai de acces:
15.800 mp (1,580 ha)
-parcari:
13.600 mp (1,36 ha)
-zone verzi:
84.010 mp (8,401 ha)
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2.3.1. Procese tehnologice
Procesul tehnologic de fabricatie a sistemelor electrice
Fazele principale ale procesului tehnologic sunt prezentate sumar in urmatoarea schema
de principiu:

Materii prime,
materiale

Descărcare din
mijloace
de transport
Recepție

Sortare pe categorii

Depozitare

Debitare cabluri

Preconfectionare

Pregătire

Montaj
Verificări în
funcționare
Sigilare prin injectarea
spumei poliuretanice
Verificare
Ambalare
Depozitare
Încărcare în mijloace
de transport
Expediere

Procesul tehnologic de fabricatie a sitemelor electrice (modulelor electrice), pentru
automobilele MERCEDES si PORSCHE (conventionale si hibride), incepe odata cu intrarea in
depozitul central a materialelor brute (cabluri electrice, borne electrice (contactoare), carcase
pentru contactoare, tuburi, garnituri, cositor, benzi "TESA" si alte materiale).
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Materialele necesare productiei vor fi preluate si introduse in productie, in principiu numai
daca sunt protejate impotriva deteriorilor in timpul livrarii. In timpul productiei manipularea
materialelor si produselor se face cu mijloace si metode pentru impiedicare deteriorarilor si
prevenirea accidentelor de munca. Prin urmare, pentru realizarea acestor deziderate, transportul
intern se efectueaza numai prin cu ajutorul unor containere prevazute in acest scop materialele
fiind insotite de documente de transport interne.
Produse finite rezultate:
Produsele finite care se obtin sunt cablaje electrice auto (ca piese componente pentru
autoturisme)in anul 2019 a fost produse 33.549.836 buc. module/an.
2.3.1.1 Descrierea procesului tehnologic
Fluxul de producție general constă în parcurgerea următoarelor etape tehnologice;
1. aprovizionarea cu materii prime si materiale
2. transportul intern cu coteinere a materialelor
3. debitare prin taiere cabluri si dezizolarea cablurilor, sertizarea bornelor electrice pe
cabluri, determinări de calitate
4. preconfectii cu urmatoarele operatii: sertizare (cu prese semiautomate),
dezizolare, contractia la cald a tuburilor (in cuptoare electrice), cositorire (cu
masini de lipit semiautomate, ciocane de lipit), imprimare cabluri, etansare,
sudarea carcaselor de conectare electrica (masina de sudat cu ultrasunete), lipit
platine,etc. De asemenea la sfarsit se face examinarea din punct de vedere a
sigurantei calitatii .
5. montaj module se realizeaza manual pe plansele de lucru montate pe benzile de
lucru continue (Fliesband), conveioare, respectiv plansete fixe. La sfarsitul
operatilor de montaj se face verificarea din punct de vedere a sigurantei calitatii.
6. etansarea modulelor prin injectare cu spuma poliuretanica in matrita
7. control final
8. depozitare produse finite
9. livrare catre beneficiari.

Fabricarea sistemelor electrice se realizeaza in doua sectii cuprinzand patru faze
principale de productie:
1. debitare si preconfectii
2. montaj module
3. confectionare mese de lucru
4. izolare prin injectarea spumei poliuretanice la instalatiile de spumare
1. In sectia de debitare si preconfectii (KS-VK) productia se desfasoara pe cele doua
faze principale:
-In sectorul de debitare cabluri (KS) se realizeaza debitarea si dezizolarea cablurilor si
sertizarea bornelor electrice pe cabluri cu intermediul unor masini automate de debitat, dezizolat
si sertizat avand prese comandate pneumatic si electric, asistate de calculator. De asemenea
sunt debitate si cablurile optice. Produsele semifabricate obtinute sunt examinate din punct de
vedere a sigurantei calitatii (QS-KS) la standul existent in cadrul sectiei.
-In sectorul de preconfectii (VK) se fac operatii, care nu pot fii executate cu masinile
automate, operatile fiind facute semiautomat si manual. In acest sector se fac urmatoarele
operatii: sertizare (cu prese semiautomate), dezizolare, contractia la cald a tuburilor (in cuptoare
electrice), cositorire (cu masini de lipit semiautomate, ciocane de lipit), imprimare cabluri,
etansare, sudarea carcaselor de conectare electrica (masina de sudat cu ultrasunete), lipit
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platine,etc. De asemenea la sfarsit se face examinarea din punct de vedere a sigurantei calitatii
(QS-VK) produselor semifabricate, inainte de a fi trimise la sectia de montaj.
2, Produsele semifabricate obtinute in cadrul sectiilor de debitare si de preconfectii intra in
sectia de montaj module (MM) pentru realizarea efectiva a sistemelor electrice (modulelor
electrice). Aprovizionarea cu materiale se face si din depozitul central de materiale. Montajul
modulelor electrice se realizeaza manual pe plansele de lucru montate pe benzile de lucru
continue (Fliesband), conveioare, respectiv plansete fixe. La sfarsitul operatilor de montaj se face
verificarea din punct de vedere a sigurantei calitatii (QS-MM) cu ajutorul statiilor de verificare.
3. Pentru confectionarea meselor de lucru, prin activitatea de adezivare se lipeste
desenul tehnic pe placa de lemn industrial folosinduse Adezivul UHU Grenit si TESA adeziv
pulverizabil.
Activitatea se desfasoara intr-o incapere prevazuta cu un sistem de exhaustare care are
rolul de absorbtie a compusilor organici volatili rezultati din activitatea de adezivare.
Adezivarea se realizeaza manual prin pulverizarea adezivului din spray iar adezivul din
galetile metalice se intinde manual pe placa de lemn industrial tot manual cu ajutorul unei
raschete.
4. In final se realizeaza etansarea modulelor prin injectarea spumei poliuretanice la
instalatiile de spumare- activitate IED.. Pentru realizarea spumarii exista doua instalatii de
spumare fabricate de firma HENNECKE.
In sectorul de interioare se desfasoara activitatea asemeni sectorului de preconfectii,
operatii care nu pot fi executate cu masini automate , operatile fiind facute semiautomat si
manual.
In activitate se foloseste ca materie prima fibra optica de diferite lungimi, care vin
asamblate in carcase de plastic. Toate piesele vin comandate, doar asamblarea acestora.
Acestea vin lubrifiate prin operatia de scufundare in solutie si finisate prin stergere
manuala cu carpa absorbanta.
Acesti absorbanti sunt colectati in spatii speciale pentru stocare temporara si incredintate
unei firme autorizate in vederea eliminarii lor.
Produsul finit rezultat este ambalat in cutii de carton pregatite pentru livrare.
In activitatea desfasurata angajatii care presteaza aceste operatiuni folosesc manusi de
protectie.
Pe amplasamentul in cauza isi desfasoara activitatea si DPR Draexlmaier Procese de
Productie Romania S.R.L. cu sediul social in Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, Judetul
Timis, avand activitate principala cod CAEN : 2651- Fabricarea de instrumente si dispozitive
pentru masura, verificare, control, navigatie, dar pe Punct de lucru Satu Mare compartimentul
TPM este responsabil pentru intocmirea documentatiei de productie, bazat pe documentatia de
client.
Activitatea consta in
 Traducerea desenului de client in limbaj DRX;
 Intocmire fise tehnologice;
 Intocmire date input pt programe de verificare ;
 Intocmire desen de executie ;
 Suport pentru productie ;
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Injectie spuma poliuretanica – activitate IED
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele:
- aprovizionarea cu materii prime
- depozitarea materialelor
- curatarea matritelor ocazional
- pulverizarea matriţelor cu o substanţă antiaderenta
- injectarea spumei poliuretanice (amestec de poliol, isocianat )
- dezvoltarea spumei pe modulul de cablaje
- scoaterea modulului injectat
- debavurarea modulului injectat - îndepărtarea manuală (cu un cutter) a surplusului de poliuretan
- verificare vizuală a conformităţii injectării
- controlul final al modulului injectat (măsurători speciale)
Descrierea procesului tehnologic
In procesul tehnologic, dupa activitatea de realizare a modulelor se realizeaza etansarea
acestora prin injectarea spumei poliuretanice la instalatiile de spumare. Pentru realizarea
spumarii exista doua instalatii de spumare fabricate de firma HENNECKE.
O instalatie este pozitionata si functioneaza in Hala 1 cealalta este in Hala 3.
Cantitatea totala consumata pe o perioada de 12 luni calendaristice este de 16.000 litri de ISO
134/3 si 24.000 litri de Elastofoam I 4610/10 –polyol.
Utilajul HK 65/22/MT TOPLINE are urmatoarele elemente principale:
• 2 buc. Tanc: Polyol si Isocyanat;
• Agregatul Hydraulic;
• 2 buc. cap de turnare;
• Unitatea de realimentare.
In procesul de injectare spuma poliuretanica se folosesc doua substante, ISO 134/3
Isocyanate componente si Elastofoam I 461/110 polyol component care se regasesc in butoi
metalic de 200 respectiv 240 litri, pozitionate pe o tava de retentie.
Substantele sunt malaxate in scopul de a fi omogenizate, sunt trase in instalatie prin
pompare in sistem inchis in doua tancuri, sunt amestecate in momentul turnarii, adica in
momentul cand se pune efectiv in matrita. Matritele sunt curatate ocazional manual cu Bomix
60/698 – solutie de curatat matrita SCHAUM.
Matritele sunt pulverizate cu un pistol cu lubrifiantul Bomix PU-HS Antiblok 4/40407-6 in
vederea posibilitatii de desprindere de matrita a spumei turnate in momentul cand aceasta se
transforma in stare solida la o temperatura de 42ᵒ C.
Se face Avizarea spumarii pentru productia de serie- CAP SPUMARE 1
Parametrii de spumare de referinta:
* Valabilitate corect/gresit Nr.pachet . . . . . . . . . . Elastofoam l 4610 / 110
* Valabilitate corect/gresit Nr.pachet. . . . . . . . . . . Iso 134/ 3
Diametru duza 0,8 mm Polyol / 0,5 mm Isocyanat
Raport de amestecare (calibrarea pompei)
100 : (42 +/- 1)
Presiunea de dozare la capatul de spumare A (Polyol)
175bar +/- 15 bar
Presiunea de dozare la capatul de spumare B (Isocyanat)
175bar +/- 15 bar
Descarcare material(cf. prescriptii Optimain) 50g/sec (+/-1g) sau 60g/sec (+/-1,2g)
RG-liber (densitate)
480 - 620 g/dm³
Vizualizare taietura la proba
Shore-A duritate (o data pe zi la schimbul 1)
60+/- 5 ShoreA
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Componenta – temperatura recipient A (Polyol)
Componenta – temperatura recipient B (Isocyanat) )
Presiune recipient A (Polyol)
Presiune recipient B (Isocyanat)
Temperatura la capatul de spumare – Polyol
Temperatura la capatul de spumare – Isocyanat
Temperatura – scule
Tempertaura incaperii

40° +/- 2 °C
40°+/- 2 °C
2,5 bar +/- 0,5bar
2,5 bar +/- 0,5bar
40° +/- 3 °C
40° +/- 3 °C
46°+/- 3 °C
>15°C

Vizual se poate depista cand aceasta este incarcata cu material si necesita operatia de
curatare, in general se face periodic intre 3-7 zile.
Cand sculele sunt curatate cu BOMIX Formreiniger 60/693 si este bine de luat in considerare, ca
dupa procesul de curatare, solutia de curatare sa fie bine indepartata cu carpa si suflat bine cu aer.
Ulterior scula se va sufla bine de doua ori cu solutia antiaderenta .
Solutia antiaderenta trebuie lasata aproximativ 10 min. sa actioneze, astfel incat sa poata forma
un nou strat de separare.
Inainte de asezarea ramificatiei in dispozitivele de fixare ale matritei se trateaza pe
ambele parti cu solutie antiaderenta.
Este important ca si piesele de inchidere peste ramura, partea de fixare a capului de
amestec precum si elementele mobile din zona de etansare sa fie tratate cu solutia
antiaderenta.Este indicat ca si elementele mobile (miez) din zona etansare sa fie tratate pe
ambele parti cu solutia aderenta.Pentru a usura deschiderea miezului de pe partea fixa se va
actiona pedala. Este importante ca si piesele de inchidere ( elemente etansare) peste ramura ,
piesa de fixare a capului de amestec precum si elementele mobile din zona de etansare as fie
tratate cu solutia aderenta.Elementele de etansare peste ramura se trateaza cu solutia
antiaderente la fiecare 20 de turnari.Daca nu se trateaza piesele amintite mai sus, se poate
intampla ca piesele mobile sa ramana blocate ( lipite ).Dupa terminarea procesului de tratare cu
solutia aderenta, trebuie activat, atins senzorul care confirma efectuarea operatiei de tratare a
suprafetelor.Senzorul de verificare a pistolului pentru solutia antiderapanta se activeaza prin
atingere cu capul de pulverizare. Daca senzorul de verificare a pistolului nu este activat, nu se
poate efectua verificarea prezentei tesei pentru etansare.Pentru protejarea Laserului este
recomandat as fie dezactivat senzorul de recunoastere a prezentei pistolului solutiei
antiaderente, daca acesta nu este folosit mai mult timp. In cazul opririi prelungite, trebuie
montate capacele de protectie. Daca este surplus de solutie aceasta se elimina cu pistolul de
aer.Modulul confectionat se va lua pe caruciorul de transport dupa care se adduce
la matrita de turnare.Se verifica prezenta tesei pentru etansare.Operatorul este avertizat la
aparatul de verificare prin aprinderea diferitelor culori in functie de statusul cablajului.Ramificatia
se aseaza in dispozitivele de fixare ale matritei prin actionarea pedalei de fixare. Cablurile se vor
aseza exact dupa contur, nu trebuie as fie rasucite in matrita.Este importante ca cablul sa nu
atinga marginea cavitatii (peretele).Dupa asezarea cablului in matrita , prin actionarea pedalei de
picior clemele de fixare se vor inchide.Daca locatorul nu este pus corect in matrita atunci nu este
posibil inchiderea matritei, avertizare la panoul de control.Restul modulului se pozitioneaza in
vana care se afla langa instalatie. Matrita se inchide automat, pe écran apare un mesaj de
avertizare cum ca elementele de etansare sunt inchise.
Programul de injectare va fi ordonat in mod automat dupa cablaj, se va tine cont de asezarea
corecta a capului de amestec pe orificiul canalului de alimentare. Dupa sfarsitul desfasurarii
dozarii ( Polyol 42,0-42,6 g/s respectiv Isocyanat 17,4-18 g/s), a procesului de injectare ( umplere
in matrita de injectare), lumineaza intermitent becul galben care inseamna asteptare “
solidificare” 180 sec.
Capul de amestec se indeparteaza si se curata cu o laveta.
Dupa solidificare prin actionarea unui buton se deschide matrita, se extrage manual mansonul,
prin actionarea pedalei de picior pentru deschiderea clemelor de fixare.Surplusul de material se
indeparteaza cu mana, in totalitate.
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Cablajul se pozitioneaza pe sablonul de racire, se asteapta 30 min. Pentru a se evita o posibila
deformare a mansonului.
ALTE ACTIVITATI SUPORT
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Obiectivul industrial se alimenteaza cu energie electrica din reteaua de distributie inelara
de medie tensiune (MT) a municipiului Satu Mare prin intermediul a doua linii electrice subterane
de 20 kV, furnizor S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti.
Unitatea industriala dispune de doua puncte de transformare proprii. Primul punct de
transformare este compus din statia de conexiuni de MT echipata cu instalatia de conectare SM6
(MERLIN GERIN), posturi de transformare echipate cu 3 transformatoare 800kVA, si statia de
distributie de JT. Distributia de JT se realizeaza de la un sistem de bare alimentat de la 2
transformatoare cuplate prin intermediul unor separatoare de sarcina de 1.250A; al treilea
transformator debiteaza pe o distributie separata,destinata alimentarii consumatorilor vitali
(consumatori tehnici proprii).
Al doilea punct de transformare este compus din staţia de conexiuni de MT , postul de
transformare echipat cu două transformatoare 800kVA si staţia de distribuţie de JT. Alimentarea
cu energie electrică a celui de-al doilea punct de transformare se face din reţeaua de medie
tensiune existentă în incintă, prin intermediul a două cabluri subterane de 20 kV.Distribuţia de
joasă tensiune se realizează de la un sistem de bare alimentat de la cele două transformatoare
de 800 kVA, cuplate prin intermediul unui intrerupator automat de 1250 A. De asemenea,
consumatorii vitali vor fi alimentaţi de la sistemul de bare alimentat de la cele două
transformatoare.
Transformatoarele de putere utilizate pentru alimentarea cu energie electrica sunt de tip
uscat (fara ulei), neexistand in componenta lor elemente care ar putea constitui sursa de poluare
a mediului.
Compensarea energiei reactive se realizeaza de la un bloc de condensatoare statice
cuplate direct pe barele de distributie, iar reglajul puterii reactive debitate in retea se face de la o
baterie separata de 250 kVA cuplabila in trepte prin intermediul unei instalatii de comutare.
Distributia de JT este de tip radiala, fiecare hala fiind echipata cu un tablou general de
distributie, dispus in centrul de greutate al consumatorilor, care alimenteaza tablourile de
distributie secundare. Coloanele de alimentare a halelor sunt realizate din cabluri in montaj
subteran, protejate in tevi.
ALIMENTAREA CU APA POTABILA
Alimentarea cu apa a obiectivului este realizata de la reteaua de apa potabila de pe
strada Vulturului.
Bransamentul de apa se compune din:
1. piesa de legatura la conducta publica,constand din priza cu colier;
2. conducta de bransament executata din teava polietilena Φ90KPE, avand lungimea de
L=160,00 ml;
3. robinet de concesie ,amplasat inainte de contorul de apa;
4. contorul de apa tip DN100, cu debit de 35 mc/h;
5. caminul bransamentului in care este montat robinetul de concesie, contorul de apa si
robinetul de inchidere cu descarcator montat dupa contor, mortar de ciment in doza 1:3.
ELEMENTE CARACTERISTICE:

-Lungimea L = 160 ml
-Pozare subterana
-Diametrul Φ 90 KPE
-Debit : 35 mc/h
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CANALIZARE
APELE UZATE MENAJERE

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sociale se realizeaza la reteaua de
canalizare oraseneasca de pe strada Vulturului, prin racordul incintei.
Racordul de canalizare se compune din:
1.Canalul de racord executat din tuburi PVC Φ 110 in lungime de 150 ml.
2.Statiile de pompare la care sunt legate colectoarele de canalizare a instalatilor sanitare
din incinta.
ELEMENTE CARACTERISTICE:
-Lungimea L =600 ml
-Pozare subterana
-Diametrul Φ 110 PVC
Apele uzate provenite de la grupurilor sanitare sunt ape menajere obisnuite, care sunt
evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca cu o prealabila preepurare.
APELE METEORICE

Apele meteorice de pe platforma, acoperisuri si zone verzi sunt evacuate prin reteaua de
canalizare pluviala interioara catre sistemul de santuri de desecare din zona Sud Satu Mare
SUD. Acest sistem de santuri apartine de RAIF Satu Mare si este format din canalele CN1, CT4,
CS2, Canalul Colector Ruseni Moftin, emisarul final fiind Canalul Homorod.

ALIMENTAREA CU CALDURA
Pentru incalzirea anexelor sociale si a birourilor mici,s-a ales sistemul de incalzire cu
corpuri statice (radiatoare) .Agentul termic utilizat este apa calda 80/60°C preparata in centrala
termica proprie.
Incalzirea birourilor se face cu aparate de aer conditionat monobloc de geam. Agentul
termic utilizat este p calda 80/60°C preparata in centrala termica proprie.
Pentru incalzirea halelor de productie s-a ales sistemul de incalzire cu aer cald, incalzirea
aerului se asigura prin instalatia de climatizare si cu agregate pentru aer cald suplimentare.
Tratarea complexa a aerului ce se introduce in incaperi, in vederea obtinerii parametrilor
necesari realizarii microclimei interioare, se efectueaza cu cate 6 agregate de climatizare in hala
1 si hala 2, respectiv 3 agregate de climatizare in hala 3 de productie si cu 1 agregat de
climatizare in hala de legatura. In halele de productie se obtine o temperatura de maxim 26°C si
minim 20°C.
Incalzirea suplimentara a aerului se face cu agregate de aer cald independente de
instalatia de climatizare. Prepararea aerului se face local,in aparat, folosind agentul termic
distribuit din centrala termica.
Agentul termic necesar pentru incalzirea aerului (apa calda) se obtine in 2 cazane de tip
VIESSMSAN PAROMAT-SIMPLEX cu puteri nominale de 1750kW fiecare,amplasate in centrala
termica:
-1 cazan incalzire tip VIESSMAN PAROMAT-SIMPLEX, cu putere termica de 1750 kW,
echipat cu arzator mixt (gaz si combustibil lichid usor).
-1 cazan incalzire tip VIESSMAN PAROMAT-SIMPLEX, cu putere termica de 1750 kW,
echipat cu arzator pe gaz.
Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz natural din Bazinul Transilvan 3
cu compozitia: CH4=99,57%; C2H6=0,17%, C3H8=0,06%, alti compusi =0,20%, din reteaua
exterioara), iar cand reteaua exterioara nu va putea asigura debitul/presiunea necesara
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functionarii cazanelor, va functiona cu combustibil lichid usor STAS 54-80 (cu compozitia
C085%, H=10,3%, S=0,7%, O=0,3%, N=0,5%, cenusa(A)=0,2%, umiditate(W)=3,0%.)
Comutarea arzatorului de pe functionarea pe gaz pe functionarea cu combustibil lichid si
invers se face manual.
Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se face prin doua cosuri de fum metalice cu
sectiunea circulara, cu diametrul Φ =400mm si inaltimea h=11m.
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se face de la reteaua de cartier prin intermediul unui panou
de reglare si masurare a gazelor.
INSTALATII DE RACIRE
In cazul birourilor, tratarea complexa a aerului se face cu aparate de aer conditionat
monobloc de geam.
In cazul halelor de productie si a halei de legatura tratarea complexa a aerului ce se
introduce in incaperi, in vederea obtinerii parametrilor necesari realizarii microclimei interioare, se
efectueaza cu agregate de climatizare (cate 6 in hala 1 si hala 2, 3 in hala 3 de productie si 1 in
hala de legatura)
Pentru perioada de vara, pentru racirea si uscarea aerului se folosesc schimbatoare de
caldura de suprafata-baterii de racire-alimentate cu apa rece.
Pentru racirea apei se folosesc 4 agregate frigorifice montate in centrala frigorifica.
Caracteristicile agregatelor frigorifice sunt:
-temperatura de comprimare,condensare:
3°C
-pierderea de presiune in uscator:
0,2 bar
-puterea totala consumata de compresor:
3,8 kW
-temperatura de vaporizare:
33°C
-debit aer de racire:
58m³/min
-puterea frigorifica:
7,0 kW
-capacitatea rezervorului de lichid:
6,0 l
-agent frigorific folosit:
R134a
-cantitate:
6,0 kg
INSTALATII DE AER COMPRIMAT
Aerul comprimat necesar desfasurarii procesului de productie (de 1440,45m³/h) este
asigurat de 3 compresoare tip GA75 si 1 compresor GA75 VSD (P=75 kW) amplasate intr-un
spatiu destinat acestui scop (S=114.70 m²) si este distribuit in halele de productie printr-o retea
de conducte.

GRUPURI ELECTROGENE
Pentru alimentarea de sigurantă s-au prevazut doua grupuri electrogene unul de
400kVA/400Vsi unul 630kVA/400V care alimenteaza in caz de avarie tablourile pentru
consumatorii vitali. Obiectivul este prevăzut in toate cladirile cu iluminat de siguranţa pentru
evacuare, iar in hale si depozit este prevăzut şi cu iluminat de sigurantă impotriva panicii.
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2.3.1.1. Dotările specifice în cadrul DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME
ELECTRICE S.R.L pentru desfășurarea activității sunt următoarele:
Nunăr
bucăți

1.

utilaj debitare cabluri

METZNER

1

debitare cabluri

2.

utilaj
2 debitare cabluri

3

debitare cabluri

cabluri

3.

utilaj
3 debitare cabluri

MEGOMAT
ASM 3001
KOMAX 240

1

debitare cabluri

cabluri

4.

utilaj
4 debitare cabluri

KOMAX 488

10

debitare cabluri

cabluri

5.

utilaj
5 debitare cabluri

KOMAX K 350

1

debitare cabluri

cabluri

6.

utilaj
6 debitare cabluri

Samec TSS
130
SCHLE
UNIGER ps
9500
SCHLE
UNIGER C63
SCHLE
UNIGER C63
SCHLE
UNIGER C62
SCHLE
UNIGER
C67HD
LWL

1

debitare cabluri

cabluri

1

debitare cabluri

cabluri

14

debitare cabluri

cabluri

17

debitare cabluri

cabluri

1

debitare cabluri

cabluri

1

debitare cabluri

cabluri

2

debitare conductori
speciali
Preconfectii
rasucit

7.

Denumire utilaj

Tip instalaţie

Materiale procesate
utilizate
Tip material
cabluri

Nr.
crt.

utilaj debitare cabluri

8.

utilaj
7 debitare cabluri

9.

utilaj
8 debitare cabluri

10.

utilaj debitare cabluri

11.

utilaj debitare cabluri
9

12.

utilaj
0 debitare fire optice

13.

masina
de rasucit cablu
1
1

GLUTH

3

14.

masina
de rasucit cablu
2

TSK

1

15.

masina
de rasucit cablu
1
3

Pro TWIST
1000

1

16.

presa
1
5

Hanke T10

17.

presa
1
6

18.

Proces tehnologic

fire optice
cabluri

Preconfectii
rasucit
Preconfectii
rasucit

cabluri

6

Preconfectii
presat

cabluri

G&H AM21

3

Preconfectii
presat

cabluri

presa
1
7

AMP UK45

9

Preconfectii
presat

cabluri

19.

presa
1
8

Mecal PE7

12

Preconfectii
presat

cabluri

20.

presa
1
9

GAMMA

17

Preconfectii
presat

cabluri

cabluri
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21.

presa

SHÄFER

20

22.

masină de debitat

Schlau

9

23.

masină
de debitat
0

Schlau

2

24.

masină
de debitat la cald
1

ULMER

1

25.

manuale

26.

aparate
pentru lipit
2
(zincat)
Masina
de lipit platine
3

27.
28.

29.

cabluri

12

Preconfectii
presat
Preconfectii
debitat
Preconfectii
debitat
Preconfectii
debitat
Preconfectii lipire

2

Preconfectii lipire

cabluri

bandă
rulantă
4

18

cabluri

conveioare
2
5

8

Preconfectii
transport
Preconfectii
transport

bancuri de probă

90

Preconfectii
verificari

module

Hala 1
Producere spuma
Etansare cabluri
Hala 3
Producere spuma
Etansare cabluri
Sala compresoare
Aer comprimat

isocianat si poliol

aer

cabluri
cabluri
cabluri
cabluri

cabluri

30.

utilaj
2 de spumare
6

HENNECKE HK
65

1

31.

utilaj
2 de spumare
7

HENNECKE TL
65/22

1

32.

compresor
2
8

GA 75 FF 693
m³/h

3

33.

compresor
2
9

GA 75 VSD

1

Sala compresoare
Aer comprimat

34.

agregate
frigorifice
3
0

4

Aer conditionat

Agent racire

35.

agregate
pentru
3
climatizarea
aerului
1

15

Aer conditionat

Agent racire

1

Centrala termica
incalzire

Gaz natural si CLU

1

Centrala termica
incalzire

Gaz natural

1

Centrala termica
incalzire

1

Pe platforma
incalzire
transport

36.

cazan
încălzire
3
2

37.

cazan
încălzire
3
3

38.

39.
40.
41.

vas
3 de expansiune
închis
cu membrană
4
elastică
rezervor
de depozitare
5
C.L.U.,
stivuitoare,
6
electrotranspalete
aparat
de aer condiţionat
3
monobloc
de geam,
7
aeroterme, pompe, etc.

VIESSMAN
ParomatSimplexQ =
1.750 kW
VIESSMAN
ParomatSimplexQ =
1.750 kW

30 m3
capacitate

36

isocianat si poliol

aer

C.L.U.
Energie electrica pt.
acumulatoare
Agent racire

26

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

42.

strung
8

1

Atelier mecanic

-

43.

prese
9

1

Atelier mecanic

-

44.

banc
0 de lucru

3

Atelier mecanic

-

45.

polizor
1

1

Atelier mecanic

-

46.

Grup electrogen

2

Hala veche si noua

630kVA/400V
400kVA/400V

motorina

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi
Folosința actuală a terenului din imediata vecinătate a amplasamentului este industrială
cat si rezidentiala, (vezi planul de încadrare în zonă din Anexa ). În imediata vecinătate a
amplasamentului se află drumuri de acces, parcari. Așezările umane care ar putea fi afectate de
activitățile specifice desfășurate sunt situate la la 60—140 m pe Str. Vulturului. In apropierea
amplasamentului nu sunt arii de interes pentru protejarea și conservarea naturii.
Obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Satu Mare pe strada Vulturului nr.
34,in zona de sud a municipiului, pe un teren proprietatea beneficiarului si are urmatoarele
vecinatati, evidentiate si in planul de situatie anexat:
-N : strada Vulturului, gospodarii particulare la 60-140m;
-S : teren viran
-V : platforma betonata pentru depozitare containere (terminal C.F.R.), linii cai ferate.
-E si SE : teren viran , helesteu (bazin PSI) si drumul de acces aferent.

2.5. Utilizare chimica
În procesul tehnologic de producere a sistemelor de cabluri se utilizează substanțe sau
amestecuri chimice. Substantele folosite in productie :
Substantele ISO 134/3 Isocyanate componente si Elastofoam I 4610/10 se folosesc la
activitatea de injectie spuma poliuretanice Hala 1 si Hala 3.
Adezivul UHU Greenit si TESA adeziv se folosesc la adezivarea meselor de lucru.
Cerneala neagra si alba se foloseste in productie la stantare ( tiparirea cablurilor).
Diluantul, Alcool tehnic se folosesc da catre departamentul intretinere la intretinerea utilajelor.
Solutie anti rugina – Kemtek si Sprayuri sunt substante anti- corozive care sunt folosite la
indepartarea depunerilor tot de catre intretinere.
Uleiul hidraulic (OMV -HLP 46) se foloseste la utilaje, acesta trebuie inlocuit in mod periodic, in
urma acestei actiuni se genereaza ulei hidraulic uzat.
Bomix antiblock 4/40407-6 si Bomix Mold Cleaner 60/698 sunt substante care se folosesc la
activitatea de spumare, este o substanta lubrifianta care se pulverizeaza in matrita pentru a nu
se prinde amestecul de peretii matritei, si o substanta cu care se curata matrita periodic pentru a
indeparta depunerile.
P 80-18 lubrifiant care se foloseste in productia sectiei HV .
Solutia de curatat de la firma Wurth - industrial cleaner se foloseste in curatarea utilajelor, a
masinilor a preselor.
Solutia de ungere Mesamol, este o solutie de ungere pentru instalatia de spumare.
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Substanțele/amestecurile chimice sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.

Identitate a

ctr.

substanţei

Nr. CAS

Clasifica

Fraze de

Conţinut

Modul de

Modul de

Cantitate

re

hazard/risc

de

gospodărire

utilizare

maxima

GHS -uri

/Fraze de

solvenţi

substanţ

securitate

organici

ă aflata

%

in stoc
kg

1.

2.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Poliuretan A
(Iso 134/3)

Poliuretan B
(Elastofoam I
4610/10)

Mesamoll

Cerneala
INK W92-1103P WHITE
500241584
INK W92-100AT BLACK
500465262
Solvent
dizolvant
MAKE UP
L52-K
900044429
UHU Greenit
(adeziv)
500111332

9016-87-9

110-63-4
3033-62-3

91082-17-6

EUH204
GHS07
GHS08

Nu
necesita
clasifica
re
conform
GHS

Produsu
l nu
necesita
clasifica
re
conform
criteriilor
GHS.-

78-93-3
13463-67-7
123-86-4
108-94-1

GHS07

78-93-3

-

67-64-1
8050-09-7

-

TESA (adeziv
pulverizabil)
500081601

110-82-7
74-98-6
75-28-5
106-97-8

GHS02
GHS09
GHS07

ELSOLD
(solutie
decapanta)

67-63-0
124-04-9

GHS02
GHS07

H315,
H317,
H319,
H332,
H334,
H335,
H351,
H373
H302,
H336
H302,
H330,
H311,
H314,
H412

0

-

0

0

Butoaie metalice de Component
200 l, ermetic
de
închise,amplasate pe
tavi retentie, ferite de poliuretan
orice sursa de
Injectie
caldură sau
aprindere, in magazie
mase
ventilata.
plastice

720 litri

Butoaie metalice de Component
240 l, ermetic
de
închise,amplasate pe
tavi retentie, ferite de poliuretan
orice sursa de
Injectie
caldură sau
aprindere, in magazie
mase
ventilata
plastice

600 litri

Produsul se va păstra
numai în ambalajul
original.închise, ferite
de orice sursa de
caldură sau aprindere

solutie de
ungere
pentru
0

instalatia de
spumare

H226
H302
H312
H332
H315
H318
H336
- H361d
H225
H319
H336

H225
H319
H336
H412
H222-H229
H315
H336
H304
R 11
R 36
R 67

0

COV de
0.81 kg/l.

32,17 %

0

0

Recipienti metalici
închise, ferite de orice
sursa de caldură sau
aprindere

Recipienti metalici
ermetic închise, ferite
de orice sursă de
caldură

Imprimare
stantare
cabluri

1 litru
4 litri

Solvent
Intretinere
utilaje

Recipienti metal sau
plastic, ermetic
închise, ferite de orice
sursă de caldură

Confectii

Flacoane tip spray
ermetic închise, ferite
de orice sursă de
caldură

Confectii

Recipienti metal sau
plastic, ermetic
închise, ferite de orice
sursă de caldură

Confectii

mese de

120 litri

415 kg

lucru

mese de
lucru

module

240,500
buc.
125 kg

90 litri
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9.

10.

11.

12.

13.

Curatator
industrial
(WÜRTH)
900013331

265-151-9
232-433-8

Alcool
izopropilic
500131300

67-63-0

Ulei hidraulic
(ÖMV-HLP 46)
900084388

224-235-5
204-884-0
108-95-2
64742-94-5
64742-47-8

Bomix
antiblocant
4/40407-6
500244723

Mold cleaner
60/698
(Bomix) 25 kg
500421687

-

GHS05
GHS07

-

90-622-58-5

265-151-9
232-433-8

-

R11-38-5153
R10-65

H225:
H319:
H336:
F;R11,
Xi;R36,
R67
R23/24/25
;R34
R36/38
R38
R41.
R48/20/21/
22
R50/53
R51/53
R52/53
R65 R68
H226 H301
H304 H311
H314
H315
H318 H319
H331
H341.
H373.
H400
H410.
H411
H304.
H413

R 11 , 38,
51/53,65,67

100%

0

Produsul se va păstra
numai în ambalajul
original.Containere
ermetic închise, ferite
de orice sursă de
caldură

Confectii

Produsul se va păstra
numai în ambalajul
original

Solvent

module

6
07

6
5

10 litri

0

Produsul se va păstra
Toate
numai în ambalajul
departamen
original, in spatii
închise,uscate, ferite
tele
de orice sursă de
caldură

106 litri

0

0

A se depozita in
ambalaje
închise,protejate de
surse de caldură,
lumina directă a
soarelui si agenți
oxidanti
Se va păstra numai în
ambalajul original .
Depozitați într-o zonă
ventilată departe de
surse de aprindere

Injectie
mase
plastice

40 kg

Injectie
mase
plastice
Întreţinere

1 buc.
25 kg

matriţe
14.

P 80 -18
lubrifiant
900064416

-

-

P – 80 este
usor alcalin

0

Nu sunt necesare
condiţii speciale

Lubrefiere
utilaje
12 litri
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15

16

Combustibil
lichid usor
CLU- tip 3

Agent frigorific
R 134 A

Rezervor suprateran
de 30 mc

H226;
H332;
H315;
H351;
H373;
H304;
H411
811-97-2

-

H280

Combustibil
CT
21 to

0

Refrigerent, se
recircula nu se
depoziteaza

In instalatia
de aer
conditionat

8 kg

Total prezent pe amplasament substante: 2,357 to
Calcul pentru limita inferioară a cantităţilor relevante specifice substante toxice:


din Anexa 1 Legea 59/2016, limita inferioara– 50 t, limita superioara : 200 t

Σqexistent/Qlimita inferioară = 2,375/50 = 0.0475< 1
Calcul pentru limita superioara a cantităţilor relevante specifice:
Σqexistent/Qlimita superioară = 2,375/200 = 0,012 < 1
Calcul pentru limita inferioară a cantităţilor relevante specifice substante inflamabile:
 din Anexa 1 Legea 59/2016, limita inferioara– 5000 t, limita superioara : 50000 t
Σqexistent/Qlimita inferioară = 21/5000 = 0.0042 < 1
Calcul pentru limita superioara a cantităţilor relevante specifice substante inflamabile:
Σqexistent/Qlimita superioară = 21/50000 = 0,00042 < 1
Total existent – limita inferioara
Σqexistent/Qlimita inferioară = 0.0475 + 0,0042 = 0,05 <1
Nici una dintre sumele obţinute nu este mai mare sau egală cu 1, unitatea nu intră sub
incidenţa prevederilor ORDIN Nr. 1175/2019/39/2020 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Se folosesc substanţe/preparate care sunt încadrate la categorii de pericol nominalizate în
anexa 1, Partea 1, dar nici una dintre acestea nu este prezentă la nici un moment într-o
cantitate mai mare sau egală cu cantitățile relevante din coloana 2 sau coloana 3 a părţii 1,
anexa 1;
Rezulta: Se stocheaza substante chimice, sub limitele prevăzute de Legea 59/2016 pentru
ORDIN Nr. 1175/2019/39/2020 din 20 decembrie 2019.
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Sintetizand substantele chimice pe faze de utilizare cu prezentarea lor in tabelul
de mai jos:
Nr.
Crt.

1.

2.

Grupe de
substante
periculoase

Clasa CLP (GHS)

Fraze de Hazard
(H)

Fraze de
precauție (P)

SUBSTANTE CHIMICE UTILIZATE IN INSTALATIE IED (INJECTARE SPUMA POLIURETANICA)
Preparat pe bazat
Poliuretan A
EUH204 –contine
H315, H317,
P280, P285;
de: poliol,
Componente cu
izocianati
H319, H332,
P302+P352,
Diphenylmethanedii GHS07 – Substanțe
izocianat
H334, H335,
P305+P351+P3
socyanate,
Iso 134/3
toxice/iritante GHS08 H351, H373
38, P403+P233,
isomeres and
Isocyanate
Substante
periculoase
P501
homologues
component
pentru sanatate
P-MDI
Poliuretan B
Componente cu
poliol
(Elastofoam I
4610/110)
polyol
component

3.

Denumire
substanțe
periculoase

Materiale
pentru curatare
matrite

Preparat pe bazat
de: polieterpoliol,
catalizator,
stabilizatori, aditivi
butane-1,4-diol
< 20 %
01-2119471849-20
N,N,N',N'tetramethyl-2,2'oxybis(ethylamine)
conţinut (W/W): >=
0,1 % - < 1 %

Nu necesita clasificare
conform GHS

1-Etil-2-pirolidona

H302, H330,
H311, H314, H412

H226, H318, H315,
H317, H360, H336,
H304
H411

hidrocarburi C10C13, n-alcani,
izoalcani, compusi
ciclici, <2%
hidrocarburi
aromatice

izobutanol

4.

5.

Materiale
antiblocante
(antiaderente)
matrite

hidrocarburi,C11C12, isoalcani,<2%
aromatici

Materiale pentru
intretinerea
(lubrefiere)
utilajelor de
injectie

alchilfenoli, acid
sulfonic, ester

H226, H341, H360,
H373, H304, H412

hidrocarburi,
C11-C13,
isoalcani,<2%
aromatici
hidrocarburi,C11C14,
isoalcani,ciclici,
<2%, aromatici

Nu se cunosc pericole
particulare.
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SUBSTANTE CHIMICE UTILIZATE IN INSTALATIE NON-IED (PRODUCTIA DE CABLURI)
GHS02 – Substanțe
inflamabile GHS05 –
Substanțe corozive
GHS07 – Substanțe
toxice/iritante GHS08 Substante periculoase
pentru sanatate
GHS09 – Periculoase
pentru mediu
GHS02 – Substanțe
inflamabile GHS09 –
Periculoase pentru mediu

H225 H304 H318
H331 H301 H311
H312
H315 H373
H332
H335 H361D

P210,
P301+P330+P3
31,
P305+P351+P3
38, P310

H226
H302
H312
H332
H315
H318

Petroliere,
Nafta(petrol)/prop
an/butan/pentan/
izobutani

GHS02 – Substanțe
inflamabile

H222-229 –H412

P240.
P241.
P242.
P243.
P261.
P264.
P271
P303+P361+P3
53
P312
P337+P313 If
P370+P378
P403+P235
P405
P102 P260.
P210. P251.
P410. P501

Materiale de
curatire piese
Cu
Materiale de tip
adeziv (lipire
benzi pe mesele
de lucru)

Azotat de amoniu

Nu necesita clasificare
conform GHS

H272
H319

acetonă
acetat de etil
n-hexan

GHS02 – Substanțe
inflamabile GHS07 –
Substanțe toxice/iritante

H222
H225 H229
H304 H315
H319
H336
H412

Materiale tip
lubrefiere
Materiale tip ulei
hidraulice

-

1.

Materiale pentru
curatarea si
intretinerea
utilajelor

Diluant, Alcool
tehnic

2.

Materiale pentru
vopsire stantare cabluri
(cerneluri)

2-Butanone, NPropyl Acetate, NPropanol
acetat de n-butil,
Toluen,
ciclohexanona
Dioxid de titan

3.

Materiale
pentru
intretinere
lubrefiere masini
anticoroziveAerosoli

4.

5.

6.
7.

Naphtha
(petroleum),
hydrotreated light
(Note P) ciclohexan
propane liquefied
isobutane butane,
pure

GHS02 – Substanțe
inflamabile GHS07 –
Substanțe toxice/iritante

P101
P102 P103
P210.
P261
P303+P361+
P501
P251
P362+P364
P405 A se
P410+P412
P501
P210 P273
P501

R23/24/25 ;R34
R36/38 R38
R41.
R48/20/21/22
R50/53
R51/53
R52/53
R65 R68
H226 H301 H304
H311 H314
H315
H318 H319 H331
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H341.
H373.
H400 H410.
H411
1.

Combustibil
lichid usor

1.

Agent frigorific
R 134 A

COMBUSTIBIL
GHS02 – Substanțe
inflamabile
GAZ RACIRE-REFRIGERENT
1,1,1,2Tetrafluoroethane
HFC-134a

H226; H332;
H315; H351;
H373; H304; H411
H280

P410 + P403

Substanțele / amestecurile chimice utilizate sunt depozitate corespunzător conform
cerințelor legale de depozitare și păstrare a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase.
Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice sunt însoțite de Fișe cu date
de securitate (întocmite conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 – REACH) in Anexa.
Modul de stocare și manipulare a produselor periculoase sunt conforme cu cele mai bune
practici, astfel încât riscurile pe care le pot prezenta pentru sănătatea angajaților și pentru mediul
înconjurător, să fie reduse la minim.
Activitatea nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (Directiva “SEVESO”).

Referitor la stocarea, manipularea și utilizarea materiilor prime, titularul
activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile
(BAT) din Documentul de referință privind emisiile din stocare - (iulie 2006).
Conformarea cu BAT este prezentata in tabelul de mai jos:
Cerinţa BAT/BREF

Tehnici aplicate in instalatie
Depozitarea lichidelor si gazelor lichefiate

Forma recipientului de stocare
BAT are în vedere:

Depozitarea preparatelor chimice se realizează
astfel:

- proprietățile fizico-chimice ale substanței stocate

ISO 134/3 Isocyanate componente si Elastofoam I
461/110 polyol se regasesc in butoi metalic de 200
respectiv 240 litri, pozitionate pe tavI de retentie, in
magazie amenajata in Hala 3, în zona limitrofă halei
de productie si cu acces exterior in caz de
interventii.
Depozitarea se realizează în conformitate cu
prevederile legale și cu indicațiile din fișele cu date
de securitate fiind ventilata fortat, dotata cu
extinctor, cu acces limitat fiind inchisa cu cheie.
Personalul care-l manipuleaza este instruit in acest
sens.

- cum este operata stocarea, ce nivel de
instrumente este nevoie, cât de mulți operatori sunt
necesari si care va fi volumul lor de munca,
- modul în care operatorii sunt informați cu privire la
abaterile de la condițiile normale de proces (alarme)
- modul in care stocarea este protejata impotriva
abaterilor de la conditiile normale de proces
(instructiuni de siguranta, sisteme de blocare,
dispozitive de reducere a presiunii, detectare a
scurgerilor si izolare, etc.)
- ce echipament trebuie să fie instalat, ținând seama
in mare masura de experiențele trecute ale
produsului (materiale de constructii, calitate supapă,
etc.)

- Restul chimicalelor sunt depozitate in magazia de
substante chimice cu acces restrictionat.
Depozitarea se realizează în conformitate cu
prevederile legale și cu indicațiile din fișele cu date
de securitate.

33

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

- ce fel de plan de intretinere si inspectie trebuie sa
fie implementat si cum se pot usura lucrarile de
intretinere si inspectie (acces, dispunere, etc.)
- modul in care se face fata situatiilor de urgent
(distante la alte rezervoare, facilitate si la limita,
protectie impotriva incendiilor, acces la serviciile de
urgenta cum ar fi pompierii, etc.)

Recipienții în care se găsesc preparatele chimice
sunt originale și întreținute în bună stare – nu suferă
deformări sau loviri.
Pentru situațiile de urgență societatea este dotată
cu stingătoare de incendiu si mijloace de
interventie.

Inspectie si mentenanta
BAT are în vedere: instrumente pentru a determina
planurile proactive de întreținere și elaborarea de
planuri de inspectie bazate pe risc, cum ar fi
abordarea intretinerii bazata pe factorii de risc și
fiabilitate (inspecții de rutină, inspecțiile externe inservice și inspectiile interne out-of-service)

Toate echipamentele sunt inspectate periodic, atat
intern, cat si de firme externe autorizate.

Locatie si dispunere
BAT are în vedere:

Rezervorul GPL este situat pe platforma betonata,
pe un sit cu spatiu restrans.
Nu sunt rezervoare, depozite subterane.

- localizarea unui rezervor care operează la, sau
aproape de presiunea atmosferică, deasupra solului
- rezervoare subterane de stocare a lichidelor
inflamabile pe un site cu spațiu restrains
- unitati de depozitare subterane sferice sau de alta
natura pentru gaze lichefiate
Minimizarea emisiilor rezervoarelor de stocare, transfer si manipulare

Emisii ce provin de la depozitarea in rezervoare,
transfer si manipulare cu efect negativ semnificativ
asupra mediului
BAT constă în reducerea emisiilor provenite de la
depozitarea, transferul și manipularea
rezervoarelor, care au un efect negativ semnificativ
asupra mediului.

Recipientele (butoaiele) metalice de izocianat și
poliol sunt inchise ermetic si sunt legate direct la
instalația de producere a spumei poliuretanice.
Restul preparatelor chimice sunt utilizate direct din
recipientele originale.

Emisii in aer
BAT are în vedere:

Recipientele de izocianat și poliol sunt legate direct
la instalația de producere a spumei poliuretanice.

instalarea si folosirea unor tehnologii adaptate
special produselor depozitate (si manipulate),
prevenind si reducand astfel emisiile in mod eficient
si eficace (în general nu se aplică la instalațiile de
depozitare în care rezervoarele sunt utilizate pentru
depozitare pe termen scurt sau mediu a diferitelor
produse)

Toate echipamentele instalate pe platforma
respecta cerintele mentionate in fisa tehnica a
materialelor pe care le contin.

considerente de siguranta ar putea impune
restrictii in reducerile de emisii
Emisii in sol
BAT are în vedere:
măsuri organizatorice și măsuri tehnice adecvate
aplicate rezervoarelor cu un risc potențial de
poluare noua a solului

Nu este cazul. (platforma betonata, nu sunt
rezervoare doar butoaie metalice de poliol si
izocianat au tavi de retentie atat la depozitare cat si
la utilizare sunt manipulate numai pe suprafete
betonate.
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controlarea sau indepartarea poluantilor existenti
pentru a preveni dispersia lor.

Nu este cazul
Emisii in apa
BAT are în vedere:
masuri tehnice de prevenire a aparitiei apelor
uzate
măsuri organizatorice, formarea personalului,
implementarea unui sistem de management de
mediu
măsuri suplimentare pentru substanțe
problematice
dispunerea de capacitati de stocare suficiente a
apelor de incendiu contaminate

Deseuri
BAT are în vedere: măsuri organizatorice și
optimizarea regimului de întreținere, pentru
prevenirea aparitiei de deșeuri.

Deseurile generate de activitatile de pe
amplasament sunt colectate selectiv si predate
catre operatori econimici autorizati pentru operatiuni
de colectare/valorificare/eliminare.

Actiuni preventive incidente si accidente majore

Managementul sigurantei si a riscului
BAT reprezintă aplicarea unui sistem de
management al siguranței

Societatea are constituit departament specific care
inglobeaza serviciile de Securitate si Sanatatea
Muncii, Protectia Muncii precum si Prevenirea si
Stingerea Incendiilor.

Proceduri operaționale și de formare (training)
BAT reprezintă aplicarea de măsuri organizatorice
și permiterea formarii și instrucției de salariati,
pentru funcționare sigură și responsabilă a
instalației

Instructajul angajatilor are la baza procedurile
operationale standard aplicabile locului de munca,
respectiv proceduri de protectia muncii specifice
locului de munca si/sau departamentului.

Scurgeri ca urmare a coroziunii si/sau eroziunii
BAT reprezintă:
-selectarea de materiale de constructii care sunt
rezistente la produsele depozitate
-aplicarea unor metode adecvate de constructie
-prevenirea apelor de ploaie sau apelor subterane
sa intre in bazin, si daca este necesar indepartarea
apei care s-a acumulat in rezervor
-aplicarea unui management al apelor de ploaie
cailor de drenaj
-aplicarea unei intretineri preventive si, daca este
cazul adaugarea de inhibitori de coroziune sau
aplicare de protectie catodica pe interiorul
rezervorului.

Scurgerile cauzate de coroziune / eroziune sunt
evitate prin utilizarea in constructia vaselor a unor
materiale rezistente la produsele pe care urmeaza
sa le contina (conform fisei tehnice de securitate),
respectiv a metodelor de constructie potrivite.
Preparatele chimice nu sunt depozitate în aer liber,
ci în magazii.

Instrumentație și automatizare pentru detectarea

Rezervorul GPL este situat pe platforma betonata,
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scurgerilor
BAT reprezintă aplicarea de detectare a scurgerilor
de pe rezervoarele de stocare care conțin lichide
care pot cauza poluarea solului

este cu pereti dubli si sistem de semnalizare a
avariilor.
Spatiul dintre pereti este umplut cu un lichid
antigel.Schimbarile de nivel ale lichidului sunt
urmarite in permanenta de catre un dispozitiv
electric de semnalizare.In cazul in care nivelul
lichidului scade sub un anumit nivel dispozitivul de
semnalizare va da semne de avertizaree sonore si
vizuale in cladirea de administratie.Lichidul de
semnalizare este un amestec de propilenaglicol/apa (1:3),care nu contribuie la poluarea
mediului. Rezervorul este inzestrat cu supapa de
preaplin pentru impiedicarea supraincarcarii in
timpul umplerii rezervorului cu combustibil.
Nu este cazul.

Abordare bazata pe riscul emisiilor in sol sub
rezervoare
BAT reprezintă atingerea unui "nivel de risc
neglijabil" de poluare a solului din conexiunile de jos
și de jos în perete cu rezervoare de stocare
supraterane

Depozitarea substantelor periculoase ambalate (inclusiv solide)

Management de risc si siguranta
BAT reprezintă aplicarea unui sistem de
management al siguranței. Nivelul minim este de a
evalua riscurile de accidente și incidente in locatie.

Societatea are implementat un sistem de
management intern care inglobeaza serviciile de
securitate si sanatatea muncii, protectia mediului si
prevenirea si stingerea incendiilor. Parte din acest
sistem este evaluarea riscurilor care se aplica
pentru toate activitatiile efectuate in fabrica
respectiv pentru toate echipamentele si instalatiile
aferente.

Training si responsabilitati
BAT reprezintă:
-numirea unui sistem de persoana la persoana
relativ la cine este/sunt responsabilii pentru
functionarea depozitului
-oferirea unei pregătiri specifice și recalificare în
procedurile de urgență și informarea altor categorii
de personal din locatie privind riscurile de
depozitare a substanțelor periculoase și măsurile de
precauție necesare pentru a stoca în siguranță
substanțe care prezinta diferite pericole
persoanei(elor) responsabile

Tot personalul depozitului este instruit periodic in
privinta activitatilor (atat cele de rutina cat si cele de
urgenta), riscurilor de depozitare a substantelor,
masuri de precautie si responsabilitatilor legate de
locul de munca.

Zona de stocare
BAT reprezintă: folosirea unei cladiri de depozitare
si/sau unei zone de depozitare in aer liber
prevazuta cu acoperi; - folosirea unei celule de
stocare pentru stocarea de cantități de mai puțin de
2500 litri sau kilograme substanțe periculoase

Materiile prime se stocheaza in interiorul unei cladiri
(depozitul de materii prime).

Nu este cazul.
Separare si segregare
BAT reprezintă: Separarea si/sau segregarea
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substantelor incompatibile

Izolarea scurgerilor si materialului extinctor
contaminat
BAT reprezintă: - instalarea unui rezervor etanș,
care poate conține toate sau o parte din lichidele
periculoase depozitate peste un astfel de rezervor
-instalarea unor extinctoare etanse in zonele sau
cladirile de depozitare

Pe amplasamentul fabricii nu se efectueaza operatii
de mentenanta/incarcare/descarcare a
extinctoarelor. Aceste operatii sunt realizate de o
companie cu care societatea are incheiat contract
pentru aceste servicii.
In zonele sau cladirile de depozitare sunt instalate
extinctoare etanșe.

Echipamente de combatere a incendiilor
BAT reprezintă: - aplicarea unui nivel de protecție
adecvat de prevenire a incendiilor și măsuri de
combatere a incendiilor

In vederea prevenirii si combaterii incendiilor fabrica
este dotata cu instalatii de semnalizare-avertizare,
cu instalatii de stingere a incendiilor (tip Sprinkler,
hidranti exteriori si interiori).

Pomparea
BAT reprezintă:
- conducte supraterane închise în situații noi.
- o abordare de risc și de întreținere pe bază de
fiabilitate pentru conductele existente in subteran.
Flansele filetate si imbinarile sigilate – garnituri sunt
o sursă importantă de emisii ușor dispersabile.
- reduce numărul de flanșe prin înlocuirea lor cu
conexiuni sudate, în limitarea cerințelor operaționale
pentru întreținere echipamente sau flexibilitatea
sistemului de transfer.
Pentru racorduri flanșă cu șuruburi:
-ajustarea flanșelor oarbe a folosita frecvent ca
accesoriu pentru prevenirea deschiderii accidentale.
-folosirea capacelor de capăt sau prizelor pe linii
deschise și nu supape
- asigurarea faptului ca garniturile sunt selectate
adecvat la cererea de proces
-asigurarea daca garnitura este instalata corect
-asigurarea ca articulația flanșă este asamblata și
încărcată corect
- în cazul în care substanțele periculoase toxice,
cancerigene sau alte sunt transferate, se
recomanda montajul garniturilor de mare integritate,
cum ar fi rana spirala, kammprofile sau articulațiilor
inel.
Prevenirea coroziunii prin:
- selectarea materialului de constructii, care este
rezistent la produs
- aplicarea metodelor adecvate de construcții
- aplicarea întreținerii preventive, și
- acolo unde este cazul se aplică un strat intern sau
adăugarea inhibitorilor de coroziune.
Se aplică unul, doua sau trei straturi de acoperire,
în funcție de condițiile locale specifice pentru a
preveni conductele de coroziunea externă.

Toate aspectele mentionate de BAT sunt aplicate in
instalaţie (cu exceptia celor referitoare la
substanțele periculoase toxice, cancerigene,
neexistand pe amplasament astfel de substante).

Depozitarea solidelor
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Depozitare deschisa
BAT aplică depozite închise prin utilizarea, de
exemplu, de silozuri, buncăre, pâlnii și containere,
pentru a elimina influența vântului și pentru a
preveni formarea de praf de vânt, pe cât posibil prin
masuri primare.
BAT efectuează inspecții vizuale regulate sau
continue pentru a vedea dacă apar emisiile de praf
și de a verifica dacă măsurile de prevenire sunt în
stare bună de funcționare.

Toate materiile prime solide depozitate pe teritoriul
fabricii sunt păstrate in depozit, in ambalajele
originale in care au fost livrate de la furnizor.
Pentru a se preveni formarea de praf, toate zonele
de depozitare sunt curatate zilnic prin aspirare si
spalare cu masini de spalat multifunctionale
suprafete circulabile si dintre rafturi. Orice scurgere
accidentala este inlaturata imediat la producere.

Depozite inchise
- Aplică depozite închise prin utilizarea, de exemplu,
de silozuri (sau depozitare in magazii), buncăre,
pâlnii și containere.
Pentru silozuri: se aplică un design adecvat pentru
a oferi stabilitate și pentru a preveni colapsul
silozului.
Pentru magazii: se aplică sisteme de ventilație și de
filtrare adecvat proiectate si ușile trebuie menținute
închise.
BAT-urile se aplica pentru reducerea prafului și un
nivel al emisiilor BAT asociate de 1 - 10 mg / m3, în
funcție de natura / tipul de substanță stocate.
- se aplică unui siloz rezistent la explozie, echipat
cu o supapă care se închide rapid după explozie
pentru a preveni intrarea oxigenului în silozul
conținând solide organice

Materialele solide sunt stocate in depozit securizat,
cu acces limitat. Toate cladirile aferente productiei
si depozitarii sunt betonate, au acces controlat.
Magazia de substante chimice este prevazuta cu
instalatie de ventilatie mecanica antiex, securizata.
Instalatia nu are silozuri in dotare si nu depoziteaza
materiale prafoase- particule fine.

2.6. Topografie si scurgere
Terenul pentru zona în care este amplasată DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME
ELECTRICE S.R.L. este plat, iar suprafața topografică se situează la o altitudine de 125 m.
Amplasamentul este situat pe malul stâng al râulului Someș.

2.7. Geologie
La suprafaţă, întregul areal al Câmpiei Someşului este alcătuit din depozite aluviale
(Holocen superior) cu grosimi de 6 - 10m alcătuite din argile nisipoase, nisip şi pietriş aparţinând
de lunca râului Someş. Acestea au la bază roci sedimentare pannoniene cu grosimi de 400 1500 m, ce alcătuiesc fundamentul regiunii şi se constituie ca alternanţe de argile, mame
argiloase, argile nisipoase şi nisipuri.
Câmpia Panonică s-a scufundat în blocuri, un asemenea bloc fiind golful pe care s-a
format Câmpia Someşului, bloc limitat de mai multe falii. În urma scufundării, râurile curgând pe
pantă mare, au aşternut în apropierea Munţilor Codrului un strat de bolovăniş şi pietriş care
scădea în mărime pe măsura depărtării spre apus. Pe la începutul Cuaternarului s-au produs
îngrămădiri de nisip care au fost răscolite de vânturi şi în parte transformate în dune nisipoase
(dealuri). În urma retragerii apelor mării a rămas la suprafaţa scoarţei terestre un mâl fin, care a
fost ridicat de vânturi şi depus sub fromă de LOESS şi sub formă de lut colorat (de obicei lut
roşu) în zona de bordură a câmpiei şi chiar în interiorul ei. Începând din cuartenar, reţeaua
hidrografică care a constituit principalul factor morfogenetic a suferit continue schimbări. Din
cauza pantelor mici ale terenului, râurile au avut un pronunţat caracter divagant, ceea ce explică
şi numeroasele meandre şi braţe vechi ale Someşului.
Din punct de vedere geologic, straturile petrografice grupate pe formaţiuni geologice sunt
următoarele: a). Straturile pleistocene sunt cele mai adânci cu predominarea pietrişurilor, mai
puţin nisipuri cu pietriş, având o grosime de 160-170 metri; b). Aluviunile nisipoase-lutoase şi

38

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

luto-nisipoase sunt depuneri mai recente compuse din mâl fin şi nisip mai grosier. Straturile
suprapuse sunt foarte variabile şi de multe ori au şi conţinut de carbonat de calciu (relativ puţin).
Compoziţia petrografică variabilă determină şi caracterul rocilor mamă, care pe diferite forme ale
mezoreliefului se prezintă astfel: Câmpia din zona Someşului are nisipuri, nisipuri mâloase, mâl
şi pietrişuri. Toate acestea au un caracter comun, conţin mai mult sau mai puţin carbonat de
calciu, fapt ce le deosebeşte de aluviunile vechi care nu conţin acest element.
Pe câmpie - formele depresionare întinse - au ca rocă-mamă argilele grele pe seama
cărora au evoluat lăcoviştele favorizate de impermeabilitatea rocii mamă. Datorită vegetaţiei
arborescente care acoperea până nu de mult suprafeţele mai ridicate, s-au format soluri
podzolice.

2.8. Geomorfologie si hidrologie
2.8.1. Geomorfologie
Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic Someș-Tisa, aproximativ 1 km de râul
Someș, mal stâng, nu se află în arie naturală protejată de interes comunitar.
Cod bazin: II.1.077.04.00.00.0.
Din punct de vedere geologic spațiul hidrografic Someș-Tisa are structura
predominantă silicioasă și cuprinzând o gamă largă de roci: eruptive, metamorfice, sedimentare
(argile, gresii, nisipuri, pietrișuri, etc).

2.8.2. Hidrologie
Amplasamentul instalaţiei este situat în corpul de apa subterană freatică ROSO01,
respectiv în corpul de apa subterană de adȃncime ROSO13, conform Ordinului 621/2014 privind
aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.
Corpul de apă subterană ROSO01 - Conul Someşului, Holocen şi Pleistocen superior
este constituit din ape freatice, cantonate în depozitele proluviale poros -permeabile, de vârstă
cuaternară (Holocen -Pleistocen superioar), din zona de dezvoltare a conului aluvionar al râului
Someş situată în partea de nord a Câmpiei Someşului, până la adâncimea de cca. 30 metri.
Litologic, acviferul este constituit din nisipuri cu pietrişuri şi chiar bolovănişuri, ale căror granulaţie
scade dinspre est spre vest (graniţă), cu intercalaţii lentiliforme sau stratiforme de silturi
nisipoase şi argiloase. Acviferul este continuu, se găseşte la partea superioară, la adâncimi de
circa 5 m (spre vest) şi 10 m în extremitatea estică a corpului şi are grosimi ce variază între 5 şi
15 m, crescând spre est. Acest corp se dezvoltă la partea superioară (pe circa 30 m grosime) a
unui pachet gros de circa 100 m de depozite tipice de con aluvionar, începând de la intrarea
râului Someş în Depresiunea Pannonică. Apele subterane sunt bicarbonatate-calcice si au o
mineralizaţie totală de cca. 350 –550 mg /l; uneori apar valori ale fondului natural mai ridicate
pentru fier. Stratul acoperitor are o grosime variabilă (5 -10 m) fiind alcătuit din argile şi silturi.
In corpul de apă ROSO13 -Conul Someşului, Pleistocen inferior, apele subterane de
medie adâncime ale conului aluvionar al râului Someş, iar în partea de nord şi al râului Tur, sunt
cantonate în depozite proluvial –aluviale poros-permeabile (psefito-pasamitice, cu intercalaţii
pelitice), de vârstă pleistocenă . Corpul se situează la adâncimi cuprinse între 30 m (limita
inferioară a stratului despărţitor de argilă situat între corpul freatic şi corpul de medie adâncime
corespunzător conului aluvionar al râului Someş) şi 50 m în partea estică şi între 30 m şi 120 130 m în extremitatea sa vestică, spre graniţă. Din punct de vedere hidrochimic, apele sunt de tip
bicarbonatate calcice şi au mineralizaţia totala cuprinsa intre 200 si 500 mg /l. Local apar valori
relativ ridicate ale fondului natural la Fe şi Mn. Depozitele acoperitoare care conţin corpul de ape
freatice dezvoltat la partea superioară a conului aluvionar al râului Someş şi, în special, stratul de
argilă despărţitor, cu grosimi de 3-5 metri, dintre cele două corpuri de apă, îi conferă un bun grad
de protecţie faţă de poluarea de la suprafaţă. Corpurile de apă au caracter transfrontalier.
Nivelul pânzei freatice pe amplasament este variabil în funcţie de anotimp, stratul acvifer
fiind găsit la 6-6,5 m, cu un caracter usor ascensorial.
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NH4
Cl
SO4
As
Cd
Pb
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
ROSO01
0,5
250
250
0,01
0,005
0,07
ROSO13
1,3
250
250
0,01
0,005
0,03
Tabel nr. 2 - Valorile prag ale indicatorilor de calitate ai apei subterane

Corpul de ape subterane

NO2
(mg/l)
0,5
0,5

PO4
(mg/l)
0,5
0,5

2.8.3. Solul
Coloanele litologice ale forajelor executate in Campia Somesului au in general următorul aspect:
Cota teren: + 0,00m
Interval de
adâncime

Caracterizarea pământului cf. STAS 1243-83

1
2

±0,00m - 0,70m
-0,70m -1,20m

3

-1,20m -2,50m

4

-2,50m -3,40m

4

-3,40m -4,40m

5

-4,40m - 5,80m

Umpluturi vechi si pământ vegetal
Argila prafoasa-nisipoasa,cenusie- maronie,
cu plasticitate mare,consistenta sprevartoasa
Argilă nisipoasa,gălbuie- cenuşie, cu
plasticitate mare,vartoasa
Argila prafoasa-nipoasa,vineţie- gălbuie,cu
plasticitate mare,vartoasa.
Nisip argilos fin, gălbui-vineţiu, cu grad de
indesare mare
Nisip cepuşiu-galbui cu granulatie medie cu
intercalaţii de pietriş,grad de indesare mediu

Nr.
crt.
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Harta solurilor din Campia Somesului

Pe câmpie de-a lugul raului Somes se prezinta aluviolosoluri in rest predominante sunt
stagnosurile si eutricambosolurile.

2.9. Autorizatii curente
2.9.1. Autorizaţii de mediu
- Autorizația de Mediu nr. 23 din 11.02.2014 cu viza anuala in .2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Satu Mare.
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. SM 60 din 04.09.2019, emisă de Administrația Naţională
“Apele Române“, Administrația Bazinală de Apă Someș -Tisa.
- Autorizația de securitate la incendiu nr. 305/13/SU-SM din 03.10.2013 emisa de Ministerul
Afacerilor Interne – Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Someș
DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. este certificată pentru
următoarele sisteme de management:
 ISO 14001:2015, certificat de Organismul de certificare al TUV SUD Management
Service GmbH, conform certificatului nr. 121045614/43TMS din 17.03.2018, valabil pȃnă
la 16.03.2021.
 IATF 16949, Sistem de management al calitatii pentru proiectare, productie si montaj
sisteme electrice pentru autovehicule, Organismul de certificare al
TUV SUD
Management Service GmbH, conform certificatului nr. 12115614/20TMS din 24.10.2017,
valabil pȃnă la 23.10.2020.
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2.10. Detalii de planificare
In vederea stabilirii acţiunilor planificate pentru supravegherea calităţii amplasamentului,
operatorul va avea în vedere cele stabilite prin actele de reglementare.
Operatorul aplică un sistem de management de mediu, care respectă cerinţele celor mai bune
tehnici disponibile prin:
- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;
- o politică de mediu a conducerii care include îmbunătățirea continuă a instalației;
- planificarea și instituirea procedurilor necesare, a obiectivelor și țintelor care trebuie atinse, în
strânsă corelare cu planificarea financiară și investițiile;
- punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită următoarelor aspecte:
structurii și responsabilității; recrutării, formării, conștientizării și competenței; comunicării;
implicării angajaților; documentării; controlului eficace al proceselor; programelor de întreținere;
pregătirii și răspunsului în caz de urgență; garantării conformității cu legislația din domeniul
mediului;
- verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:











monitorizării și măsurării emisiilor în factorii de mediu și parametrilor tehnologici;
măsurilor corective și preventive;
păstrării evidențelor;
auditului intern sau extern independent;
revizuirea de către conducerea superioară a SMM, pentru a se stabili dacă acesta
este în continuare adecvat și eficient;
urmărirea dezvoltării de tehnologii curate;
luarea în considerare, atât în etapa de proiectare a instalațiilor noi, cât și pe durata
ciclului său de viață, a efectelor asupra mediului produse de eventuala
dezafectare a instalației;
efectuarea cu regularitate de evaluări sectoriale comparative;
elaborarea și aplicarea planului de gestionare a deșeurilor;
elaborarea și aplicarea planului de gestionare a mirosului.

Operatorul întocmește și menține la inventare ale fluxurilor de gaze reziduale și de
ape uzate, ca parte a sistemului de management de mediu, care include:






informații despre procesele de producție;
informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, care
cuprind: valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; concentrația
medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și
variabilitatea acestora;
informaţii referitoare la sursele potenţiale de emisii difuze prin masuratori
periodice la locurile de munca, măsuri pentru limitarea acestora;
informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale.
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2.10.1 Aer
2.10.1.1 Monitorizarea emisii aer
Monitorizarea substanțelor poluante emise în aer se face anual si este precizată în tabelele
următoare:

Emisii in aer
Sursa

Punct de emisie

Injectare spuma
poliuretanica

Metoda de analiză

Parametrii

Tubulatura
exhaustare,
450 mm

COV

Frecvență

SR EN ISO 11890-2

Anual

Emisiile in aer la locul de munca:
Zona de lucru / Faza
tehnologica

Noxa

Metoda de
lucru

Frecvență

Ethyl acetate

GCMS

Anual

Heptane

GCMS

Cyclohexane
,Toluene
methylXylene
(mixed
isomers)

GCMS

Styrene

GCMS

Timp de
expunere
(ore)

Operator turnare spuma
poliuretanica

1

GCMS
GCMS

2.10.2.Sol
Masurătorile propuse pentru sol sunt următoarele:
Nr.crt

Indicatorul de U.M.
calitate

Ordin MAPM nr.756/1997 Metoda
soluri : sonsibile/mai puțin analiza
sensibile
VN
PA
PI

Unit.pH

-

-

-

2.

pH (în extracție
apos)
Sulfați

mg/l

-

2000/5000

3.

Cu

mg/l

10000/
50000
500

4.

Ni

mg/l

1.

20
20

250
75/ 200

150/
500

de Frecvența

SR ISO 10390
/2015
STAS 7184/7-84

La 10 ani

SR ISO 11047/
1999
SR ISO 11047/
1999
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5.

Pb

mg/l

20

50/250

6.

Total
hidrocarburi
Umiditate

mg/l

<100

200/ 1000

-

-

7.

%

100/
1000
500/
2000
-

SR ISO 11047/
1999
EN ISO 16703 /
2011
Termo
gravimetric

2.10.3 Monitorizarea calității apelor – menajeră și pluvială
2.10.3.1. Monitorizarea apelor menajere și pluviale
Conform Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate
industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali NTPA 001/2002, conform HG nr. 352
din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în retele de canalizare a apelor uzate.
2.10.3.2. Monitorizare ape uzate menajere evacuate în retea este prezentată în tabelul următor:
Nr.crt
Indicatorul de
U.M.
Valori limita
Metoda de
Frecvența
calitate
admise
analiza
1.
pH
(unități PH)
6,5-8,5
SR ISO 1052397
anual
2.
Materii în suspensie
mg/l
350
STAS 6953-81
(MS)*2
3.
Consum chimic de
mg/l
500
SR ISO 6060-96
oxigen - metoda cu
dicromat de potasiu
CCOCr
4.
Substanţe
mg/l
30
SR 7587-96
extractibile cu
solvenţi organici
5.
Azot amoniacal
mg/l
30
SR ISO 5664:
2001 SR ISO
7150-1/2001
6.
Fosfor total
mg/l
5
LCK 350
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2.10.3.3. Monitorizare propusa pentru apele pluviale evacuate în Canalul Homorod este
prezentată în tabelul următor:
Nr.crt
Indicatorul
de U.M.
Valori limita Metoda
de Frecvența
calitate
admise
analiza
1.
pH
SR ISO 10523- anual
(unități PH) 6,5-8,5
97
la
2.
Materii în suspensie
35
STAS
6953-81
mg/l
precipitatii
(MS)*2
3.
Substanţe
20
SR 7587-96
mg/l
extractibile
cu
solvenţi
organici

2.10.3.4. Foraje de control ape subterane
Nr.crt.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicatorul
de calitate

Valori
admise
(mg/l)
pH (unități 6,5-8,5
PH)
Amoniu
0,5
(NH4)
Azotați
50
(NO3)
Nitriți
0,5
(NO2)
Cloruri
250
Cupru
0,1
Nichel
0,02
Plumb
0,07
Produse
petroliere

Metoda de analiza

SR ISO 10523-97
SR ISO 7150-1/2001

Punct de
recoltare probe

Frecvența

Puțurile
de Anual
control existente
pe
amplasament

STAS 6953-81
SR EN ISO 26667/2002
SR ISO 9297/2001
SR EN ISO 15586/2006
SR EN ISO 15586/2006
SR EN ISO 15586/2006
SR 7587-96

Scopul monitorizării apelor subterane îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității apei
freatice și prin aceasta evidențierea influenței activității desfășurate asupra acestei calități.
Rezultatul măsurătorilor va fi inclus în raportul anual de mediu.
2.10.4 Monitorizare zgomot și vibrații
DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. efectuează măsurători de zgomot la
locul de munca si limita incintei (zona de locuit) unității funcționale cu o frecvență anuală. Datele
se vor include în raportul anual de mediu.
2.10.5 Deşeuri
Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu
prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce
cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu completarile ulterioare.
Pentru toate tipurile de deșeuri DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L.
întocmește gestiunea deșeurilor și o raportează anual către Agenția de Protecție a Mediului Satu
Mare. De asemenea există un registru cronologic pentru toate tipurile de deșeuri generate.
2.10.6 Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile
Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru
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protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
2.10.7. MIROS
Nu este este necesara monitorizarea. Pe amplasament nu se desfasoara activitati generatoare
de miros. Nu există constatări sau informaţii înregistrate privind neplăceri produse de miros
provenit din activităţile de pe amplasament. Unitatea are un program de monitorizare a emisiilor
de COV şi poate implementa măsuri suplimentare în cazul detectării unor situaţii de disconfort
olfactiv.
2.10.8. Monitorizare conditii anormale

Protecția în timpul condițiilor anormale de functionare, cum ar fi pornirile, opririle și
întreruperile momentane: - nu este necesară monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi
întreruperilor momentane, deoarece instalatiile sunt automatizate, asistate de sisteme de
control.
Evaluarea pornirilor – opririlor, s-a realizat avȃnd în raport cu prevederile celor mai bune
tehnici disponibile (BAT); document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în
producţia polimerilor (august 2007)

Cerinţa BAT/BREF
BAT constă în minimizarea start-up-uri și opriri
ale instalaţiilor (secțiunea 12.1.6), pentru a evita
emisiile înalte și pentru a reduce consumul total
(de exemplu, energie, monomeri pe tona de
produs).
12.1.6. Printr-o stabilitate îmbunătățită de operare
(asistat de sisteme de monitorizare și control
computerizat) și de fiabilitate echipamente,
necesitatea de opriri și start-up-uri este redusă la
minimum. Opririle de urgență pot fi evitate prin
identificarea la timp a condițiilor de deviere de la
operarea normală, urmată de aplicarea unui
proces închis controlat.
Beneficii realizate pentru mediu: Prin minimizarea
opririlor, inclusiv opriri de urgență, și pornirilor,
emisia de COV precum și a prafului este redusă.

Tehnici aplicate in instalatie

Instalatiile sunt automatizate, asistate de sisteme
de control, opririle si pornirile acestora
realizandu-se doar programat pentru reducerea
consumurilor energetice.
Matritele se deschid cȃnd procesul de
polimerizare este finalizat, nu mai sunt emisii în
aer.
Formarea amestecului de poliuretan se face în
sistem închis; sistemele de etanșare sunt
corespunzătoare, verificate, pentru a evita
scurgerile de materiale în timpul vehiculării
lichidelor prin circuite.

2.10.9. Monitorizarea post – închidere
În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de
închidere.
Managementul inchiderii
- la momentul dezafectării, toate activitățile vor fi efectuate de personal calificat, în conformitate
cu normele de securitate și sănătate în muncă și cu cele de igienă a muncii;
- activități preliminare încetării producției:
- întocmirea unui proiect tehnic de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă;
- întocmirea raportului de amplasament pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii, care
va cuprinde:
o tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate
pe amplasament;
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prezentarea stării amplasamentului şi a terenurilor învecinate amplasamentului;
localizarea cursurilor de apă de suprafaţă, în special acolo unde acestea pot fi
indirect afectate prin contaminarea apei subterane sau drenaje deschise de pe
amplasament;
- pentru determinarea unei eventuale contaminări datorate funcţionării se vor preleva probe de
sol și din apele subterane, iar rezultatele se vor compara cu datele analizelor de sol și ape
freatice din timpul funcţionării obiectivului;
o
o

- încetarea producției:
- se vor opri treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele
de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor,
conductelor, etc.;
- lucrarea poate fi executată în regim propriu de către angajaţii societăţii sau prin intermediul
unor unități specializate în domeniu; instalațiile speciale, cum ar fi instalațiile de frig, instalațiile de
gaz, energie electrică, instalațile sub presiune, etc., se vor dezafecta de către instituții/companii
acreditate, conform cerințelor legale;
- activități de curățare a utilajelor și echipamentelor; evacuarea produselor și a deșeurilor
rezultate:
- se vor goli complet şi curăţa echipamentele tehnice specifice fiecărei linii tehnologice; uleiurile
din echipamentele tehnice se vor colecta pe categorii de deșeuri de ulei în recipiente metalice
închise și se vor depozita temporar în depozitul de materiale, în vederea predării lor unităților
autorizate pentru preluare;
- produsele finite, materialele și piesele de schimb, existente în depozite se vor comercializa
sau valorifica ca produse sau deșeuri, până la epuizarea stocurilor, prin firme specializate;
- după epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate spațiile tehnologice şi clădirile care au servit în
producție, ca birouri sau depozite de materiale sau produse finite;
- se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi/sau evacuate;
- materialele nerecuperabile se vor elimina/valorifica ca deşeuri numai prin firme specializate;
- activități de conservare:
- dupa demontarea utilajelor şi echipamentelor deţinute pe amplasament se va preda spaţiul
către proprietarul spaţiului, în condiţiile acceptate de acesta;
- echipamentele tehnice, după golirea și igienizarea lor vor fi conservate conform procedurilor
și depozitate temporar, în vederea comercializării lor pentru reutilizare în procese productive sau
ca deșeuri;
- activități de demontare utilaje, echipamente și instalații auxiliare:
- după finalizarea tuturor operaţiilor de curăţare şi/sau conservare, se poate trece la eventuala
demontare a utilajelor şi echipamentelor:
- 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 şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care
nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca deșeuri de fier vechi;
- 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;
- activități de demolare:
- halele de producţie sunt noi, într-o stare bună a construcțiilor, nu este cazul demolării
acestestora; halele de producție și anexele se pot valorifica prin vânzare sau închiriere;
__- activități de curățare și ecologizare a amplasamentului:
- se va executa curățarea zonei de depozitare a deșeurilor menajere şi reciclabile;
- se va verifica întreg amplasamentul, se vor curăța deșeurile de pe spațiile verzi și se vor
valorifica/elimina conform legislației; spațiile fără vegetație se vor înierba, daca va fi cazul;

47

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

- în cazul în care, în urma analizelor de sol și ape freatice, se va constata poluarea
semnificativă a solului cu poluanţi, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va elimina
printr-o societate autorizată;
- 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 funcţională pe platformă.
- se va reproiecta zona în funcţie de utilizarea viitoare a amplasamentului;
- lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament
specific de protecţie şi de lucru;
- resursele financiare necesare punerii în aplicare a planului de închidere pot fi asigurate din
vânzarea materiilor prime și produselor finite existente pe stoc, din deșeurile de feroase eliminate
în urma dezafectării instalațiilor, utilajelor și echipamentelor dezafectate, aflate în stare
corespunzătoare;
- se va solicita autoritatilor de mediu stabilirea obligaţiilor de mediu pentru încetarea activităţii,
conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
- prezentul plan de închidere se va actualiza, în funcţie de situaţia concretă de la momentul
încetării definitive a activităţii și utilizarea viitoare a amlasamentului;
__- alocarea fondurilor pentru realizarea închiderii unității:
- având în vedere că utilajele sunt de generație relativ recentă, se estimează că în situația
închiderii fabricii, o bună parte din aceste vor putea fi comercializate; materialele, piesele de
schimb, lubrifianții sau materialele utilizate pentru igienizare vor putea fi de asemenea
comercializate; la fel materialele de construcții rezultate în urma dezafectării halelor de producție;
- utilajele și alte piese sau materiale ce nu pot fi valorificate ca atare, se vor valorifica sub formă
de deșeu; deșeurile rămase se apreciază că pot fi valorificate relativ ușor, fiind vorba de deșeuri
de carton, de plastice, deșeuri metalice sau lemn;
- printr-o planificare judicioasă a închiderii, o parte a lucrărilor de demontare, conservare și
depozitare pot fi făcute în regim propriu, restul lucrărilor făcându-se prin terțe unități, ceea ce va
face ca costurile de închidere să fie mai mici;
- toate fondurile necesare pentru închiderea și, dacă va fi cazul, dezafectarea instalaţiei,
respectiv reconstrucţia amplasamentului, vor fi asigurate de către DRM DRÄXLMAIER ROMANIA
SISTEME ELECTRICE S.R.L.

2.10.10. Date privind monitorizarea
Monitorizarea emisiilor se realizează în conformitate cu standardele astfel încât valorile
determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin Autorizația Integrată de Mediu.
Un raport privind rezultatele acestei monitorizǎri va fi inclus în Raportului anual de mediu
și se va depune la autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului.
Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie
monitorizată):
 numele instalaţiei;
 locaţia instalaţiei;
 sursa de emisie;
 condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
 instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul
măsurătorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
 tipul poluantului;
 felul măsurătorii: continuu, momentan;
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 cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;
 metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
 condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice, metoda de prelevare,
etc.
 aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate
(formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE
2.10.11. Conformarea cu cerintele BAT privind monitorizarea
Monitorizarea confor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru
sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor rezid uale în sectorul
chimic (iulie 2016);
- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele
comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
Cerinţa BAT/BREF
BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor
difuze de COV în aer provenite din surse
relevante, efectuată printr-o combinare
corespunzătoare a tehnicilor I-III sau, atunci când
se lucrează cu cantități mari de COV, prin
utilizarea tehnicilor I, II,III.
I. metode de detectare a mirosurilor (de exemplu,
cu instrumente portabile în conformitate cu
standardul EN 15446) asociate cu curbe de
corelare pentru echipamentele esențiale;
I. metode de imagistică optică pentru gaze;
II. calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie,
validat periodic (de exemplu, o dată la doi ani)
prin măsurători.
În cazul în care sunt tratate cantități importante
de COV, detectarea și cuantificarea emisiilor
provenite de la instalații, prin campanii periodice
cu tehnici bazate pe absorbția optică, precum
LIDAR-ul cu absorbție diferențială (DIAL) sau
metoda „Solar occultation flux” (cuantificarea
fluxului de poluanți prin analiza luminii solare cu
un spectroscop în infraroșu pe bază de
transformată Fourrier), reprezintă o tehnică utilă
complementară tehnicilor I-III.
BAT constă în monitorizarea periodică, în
conformitate cu standardele EN, a emisiilor de
mirosuri provenite din surse relevante

Tehnici aplicate in instalatie
In funcţie de condiţiile care vor fi stabilite prin
actele de reglementare, operatorul va asigura
monitorizarea emisiile de COV în aer din surse
relevante prin:
- masuratori emisii tubulatura de exhaustare
-masuratori de emisii la locul de muncă

Nu este cazul

2.11. Incidente legate de poluare
Nu au fost înregistrate incidente majore care să determine afectarea gravă a unor factori
de mediu.
Conform montorizarilor realizate de societate in cursul anilor 2018-2019, nu au fost
inregistrate depasiri ale indicatorilor reglementati pe factorii de mediu supusi analizelor.
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2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile
Specii, habitate protejate, zone sensibile sau arii protejate care fac parte din Lista siturilor
Natura 2000 Romania nu sunt declarate in imediata vecinatate si nici pe amplasamentul
instalatiei. În eventualitatea unor situații accidentale, procedurile și măsurile care sunt prevăzute
asigură prevenirea unui impact major.

2.13. Conditiile cladirilor
Pe amplasament nu au fost identificate plăci din azbociment care, datorită azbestului
conținut, ar putea prezenta o anumită periculozitate pentru om și mediu.
Halele de producție si depozitul de materii prime are pardoseală din beton slab armat cu
suprafață sclivisită de tip industrial, este perfect netedă și orizontală, rezistentă la șocuri
mecanice și uzură. Acoperișul este format din placi termoizolante hidrorezistente. Halele de
producție are structură din stâlpi de metalici cu pereti metalici tip sandwich. Tubulatura pentru
conductele de apă și cablaje au mare parte din traseele interioare pe sub pardoseala halei.
a) trei hale de productie cu cate o suprafata utila de 10500 mp fiecare, realizate din elemente
prefabricate de constructii metalice.
b) corp de cladire intermediar, realizat pe structura de zidarie, care uneste constructiv cele trei
hale, iar functional, asigura legatura intre halele de productie si depozitele de materii prime si
produse finite.
c) depozitul de materii prime si produse finite cu o suprafata utila de 8501,84 mp, este o
constructie relizata din elemente metalice, separate constructiv de celelalte cladiri pe trei laturi,
prin ziduri antifoc, si prevazuta cu o platforma si rampa de acces pentru autocamioane.
d) cladire paza 1+2
e) cladiri anexe sociale - cate doua pentru primele doua hale si trei pentru hala 3-in regim P+1,
realizate pe structura de zidarie.
f) doua cladiri conexe,care adapostesc echipamentul tehnic destinat asigurarii utilitatilor: posturile
de transformare, centrala termica, agregatele de climatizare, comanda instalatiilor de stingere a
incendiilor, compresoare, s.a., realizate din elemente de zidarie.
Starea constructiilor este foarte bună și toate sunt supuse unui program de mentenanță.

3.0. ISTORICUL TERENULUI
3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi
Amplasamentul pe care se desfășoară activitatea: Strada Vulturului nr. 34, Judeţul Satu Mare
este proprietatea DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. Dräxlmaier Satu
Mare a fost înființată în 1998, iar acum este una dintre cele mai mari companii ale Grupului.
Unitatea de producție din Satu Mare este singura fabrică din România a Grupului Dräxlmaier
care produce cablaje de înaltă tensiune".
Înaintea achiziționarii de catre societate, terenul era folosit în agricultură de fostul
propietar.

4.0. Recunosterea terenului
4.1. Probleme identificate
Instalaţia analizată s-a amplasat pe un teren liber de sarcini avand folosinta anterioara de
teren agricol, astfel nu se pune problema unei potentiale poluari istorice; Echipamentele
instalaţiei sunt de ultimă generaţie, procesele şi metodele de operare utilizate sunt recunoscute
international si sunt deasemenea aplicate cu succes în unitati similare in tara.
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Platformele de circulatie si de depozitare sunt betonate, protejand astfel solul de
eventualele poluari accidentale cu produse petroliere de la mijloacele de transport.
Spaţiile de depozitare pentru materii prime si deseuri sunt amenajate corespunzator,
betonate şi carcasate impotriva scurgerilor.
Pentru documentare au fost folosite datele furnizate de beneficiar, deplasarea în teren
pentru vizitarea obiectivelor de pe amplasamentul DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME
ELECTRICE S.R.L. în urma căreia au fost stabilite posibilele surse de poluare și punctele de
prelevare a probelor referitoare la aer, sol și apă.
Activitățile specifice desfășurate pe amplasament nu reprezintă, în mod curent, o sursă
majoră de poluare a solului sau subsolului al apelor și al aerului.
În procesul tehnologic se utilizează substanțe sau amestecuri chimice.
Substanțele / amestecurile chimice utilizate sunt depozitate corespunzător conform cerințelor
legale de depozitare și păstrare a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase.
Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice sunt însoțite de fișe cu date
de securitate (întocmite conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 – REACH).
Modul de stocare și manipulare a produselor periculoase sunt conforme cu cele mai bune
practici, astfel încât riscurile pe care le pot prezenta pentru sănătatea angajaților și pentru mediul
înconjurător, să fie reduse la minim.
Activitatea nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (Directiva “SEVESO”).
Este asigurată respectarea permanentă a procedurilor de lucru și depozitare, precum și
dotarea cu echipamentele și instalațiile de intervenție necesare în situații de urgență.
Societatea deține planuri pentru situații de urgență, care pot fi activate în timp optim,
organizarea internă în echipe de intervenție, instruirea adecvată a personalului, cât și testarea
periodică a capacitații de răspuns, fiind elemente care permit ținerea sub control a unor
eventuale situații de urgență.
Eventuale surse posibile de poluare a solului pot fi:
a. utilajele tehnologice, mijloacele de transport intern și circulația mijloacelor de transport auto în
incintă;
b. emisiile atmosferice de pe amplasament;
a. Manipularea necorespunzătoare a uleiurilor / carburanților sau eventualele defecțiuni la utilaje
sau mijloace de transport, pot determina scurgeri accidentale de uleiuri pe platformele betonate,
de unde acești poluanți pot fi antrenați de apele pluviale pe suprafețele de sol din incintă (zona
spațiului verde), ducând la deteriorarea acestui factor de mediu.
Ținând cont că, platformele de acces și de lucru sunt în întregime betonate, iar spațiile
verzi existente în incinta obiectivului ocupă suprafețe mari amenajate in afara incintei cu spatii
productive, se poate aprecia că acest lucru reduce substanțial posibilitatea unei poluări a solului
și subsolului, în cazul unor scurgeri accidentale. De asemenea, procedurile și măsurile foarte
stricte privind manipularea uleiurilor și carburanților, asigură protecția solului și subsolului.
Managementul situațiilor de urgență potențiale cuprinde măsuri de prevenire, proceduri de
limitare și eliminare a efectelor specifice tipurilor de risc.
Identificarea punctelor critice unde pot apărea situații de urgență, măsurile specifice
pentru prevenirea apariției lor și modul de acționare în cazul producerii unei situații de urgență,
sunt redate în următoarele documente întocmite de societate:
a) Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
b) Planul de intervenție în caz de incendiu.
Acestea descriu evenimentele și scenariile potențiale caracteristice surselor de risc și
modul de a răspunde pentru limitarea și înlăturarea consecințelor, refacerea/reabilitarea factorilor
de mediu și reluarea în condiții normale a activităților productive.
Cu ocazia efectuării recunoașterii pe teren, prin analiza vizuală a amplasamentului nu sau identificat zone poluate, nu s-au constatat scurgeri de lichide carburanti sau combustibili pe
sol.
Există de asemenea, posibilitatea modificării calității solului pe amplasament din cauza
emisiilor de poluanți în atmosferă, poluanți care pot fi antrenați de precipitații în sol, în anumite
condiții microclimatice.
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Prin poziția și caracteristicile sale, solul este locul de întâlnire a tuturor poluanților, din
care cea mai mare parte vin pe calea aerului. Substanțele poluante din atmosferă cad pe sol și
pătrund în acesta direct sau odată cu precipitațiile care au ca efect poluarea solului, proces ce se
resimte în reducerea producției de biomasă, contaminarea produselor agricole, afectarea
generală a stării ecosistemelor.
Un rol important la încărcarea solului cu diverși poluanți îl au precipitațiile. Acestea, odată
cu spălarea atmosferei de poluanți și depunerea acestora pe sol, spală și solul propriu-zis,
asigurând astfel transportul poluanților spre ape subterane. De asemenea precipitațiile
favorizează și poluarea solului în adâncime.
Poluanții caracteristici emisiilor de pe amplasament sunt: COV, NOx, SO,CO, pulberi
(COV din procesul tehnologic, restul poluantilor din gazele ardere combustibili in CT).

4.2. Deşeuri
Deșeurile generate din activitate sunt gestionate cu respectarea prevederilor Legii
211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Este organizată colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri generate, fiind
amenajate zone de stocare temporară a deșeurilor pe categorii, dotate cu recipiente
corespunzătoare, etichetate cu tipul și codul de deșeu. Astfel de zone de stocare a deșeurilor se
găsesc atât în interiorul halei de producție cât și în exteriorul halei de producție. Zonele de
stocare temporară a deșeurilor au suprafete betonate, sunt acoperite și inscripționate.
Gospodărirea deşeurilor pe amplasament se realizează conform legislaţiei în vigoare şi
cerinţelor BAT. Toate deşeurile care pot fi reciclate sunt trimise spre reciclare. Colectarea tuturor
deşeurilor de pe amplasament se realizează pe categorii şi nu sunt amestecate diferitele tipuri de
deşeuri. Vor fi respectate prevederile Legii 211 din noiembrie 2011 privind gestionarea
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.
Deșeurile generate sunt valorificate/eliminate cu respectarea ierarhiei deșeurilor, prin
operatori economici autorizați, pe baza contractelor încheiate.
Se păstrează evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate, datele fiind raportate
anual către autoritatea competentă de mediu.
Tipurile și cantitățile de deșeuri generate, cantitatea maximă posibil a fi generată și modul
de gospodărire a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Numele procesului

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

Numele și codul
deșeului (conform
HG 856 din 2002
16 01 22
Deseu cablu cupru

Operațiune Ref.
valorificare
/eliminare

R4

16 01 22
Deseu module cablaj
cupru

R4

16 01 18
Deseu cupru
(contactori)

R4

17 04 05
Deseu metalic feros

R4

Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei

Mode de
stocare/

Cantitatea in
t/an

colectare
recipient din
plastic, la locul
de producere

70,546

recipient din
plastic, la locul
de producere

36,793

recipient din
plastic, la locul
de producere

17,744

recipient din
plastic, la locul

61
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2014/955/UE
Legea
211/2011
Metenanta

Metenanta

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

20 01 36
Echipamente electrice
si electronice casate,
altele decat cele
specificate la
20.01.21, 20.01.23 si
20.01.35
20 01 21*
Deseu tuburi
flurescente

15 01 01
Deseu carton,hartie

15 01 02
Deseu ambalaj plastic

15 01 03
Deseu ambalaj lemn

15 01 04
Deseu ambalaj
metalic

07 02 13
Deseu plastic

20 01 38
Deseu lemn industrial

15 01 09
Deseu textil
(ambalaje)

D 13

D 13

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R5

15 01 10*
Deseu ambalaj
metalic contaminat

D 10

15 02 02*

D 10

Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011

Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia

de producere

Cutii de carton,
spațiu
amenajat

Recipient
metalic, spațiu
amenajat
Presconteiner
metalic, spațiu
amenajat

Presat,
conteiner
metalic, spațiu
amenajat
Depozitat,
spațiu
amenajat

3,5

0,5

363

26

225

3,8
Magazie

Depozitat in
conteiner
metalic, spațiu
amenajat

Depozitat,
spațiu
amenajat

Cutii de carton,
saci de folie,
spatiu
amenajat

spațiu
amenajat

61

106

4,25

2,216

1,2
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Deseu material
absorbant contaminat

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

procesul tehnologic

Metenanta

Personal

Metenanta

procesul tehnologic

Mentenanta

Epurarea ape uzate
menajere

Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011

07 02 04*
Deseu Macromellt
0062

D 10

07 02 04*
Deseu Poliol A(Iso
134/3)

D 10

07 02 04*
Deseu Poliol B
(Elastofoam I
4610/10)

D 10

08 03 12*
Deseu cu continut de
butanon

D 10

13 01 10*
Deseu ulei hidraulic
uzat

D10

20 03.01
Deseu menajer

D5

20 01 01
Deseu hartie cu
caracter confid.

R4

17.04.02
Aluminiu

R4

16.06.05
Alte baterii si
acumulatori

19.08.09
Amestec de grasimi si
uleiuri de la separarea
ulei/apa continand
numai uleiuri si
grasimi comestibile

D 13

D5

Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011
Decizia
Comisiei
2014/955/UE
Legea
211/2011

Cutii de carton,
saci de folie,
spatiu
amenajat
recipient din
plastic, spațiu
amenajat

0,2

recipient din
metal, spațiu
amenajat

0,8

recipient din
metal, spațiu
amenajat

0,8

recipient din
metal, spațiu
amenajat

0,586

recipient din
metal, spațiu
amenajat

0,4

Prescontainer,
spațiu
amenajat

118,4

Prescontainer,
spațiu
amenajat

3,25

Sac rafie big
bag, spațiu
amenajat

0,8

spațiu
amenajat

0,05

Vidanjat din
separator

6,4

* deşeuri periculoase
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Referitor la 16.01.22 si 16.01.18 Deseu de cablu cupru acesta se genereaza din procesul
tehnologic de productie.
Este un deseu care este“înscris în lista verde”, care pot fi transportat transfrontalier în baza unui
simplu contract şi a unui document conform Anexei VII.
Deseul care contine cupru,( module, fire,contactori, terminali murdari ) precum si Aluminiu
(17.04.02) se transporta in vederea valorificarii in Germania.
Deseul metalic feros ( 17.04.05 ) generat din activitate este incredintat unei firme autorizate
cu care este incheiat contract in vederea valorificarii.
Referitor la 20.01.36 -Echipamente electrice si electronice casate, acestea se genereaza din
activitatea personalului tesa, precum si din activitatea de productie.
Referitor la 20.01.21* Deseu tuburi fluorescente-acestea se genereaza din activitatea de
productie-iluminatul halelor a birourilor spatiilor interne precum si partea exterioara a
amplasamentului.
Referitor la 15.01.01. Deseu de hartie si carton se genereaza din productie si din activitatea de
birouri, materia prima ne este livrata in cutii de carton, acestea se stocheaza si se preseaza in
prescontainer special aplasat in curtea amplasamentului pus la dispozitie in regim de custodie de
catre societatea de valorificare a deseurilor nepericuloase. Hartia se genereaza din activitatea de
birouri.
Referitor la 15.01.02 deseu de material plastic se genereaza tot din dezambalarea materiei
prime primite, precum si ambalaje generate de la consumul angajatilor de bauturi racoritoare
precum si paharele din material plastic de la dozatoarele de apa amplasate in incinta fabricii.
Referitor la 15.01.03. Deseu ambalaj de lemn, acest deseu contine paletii de lemn pe care
sunt transportate materiile prime care ne sunt livrate. Acesti paleti de lemn de unica folosinta in
momentul manipularii lor daca se deterioreaza sunt casati si sunt depozitati in curtea fabricii,
apoi incredintati spre valorificare.
Referitor la 15.01.04 deseu ambalaj metalic , se genereaza de la ambalajele metalice in care
sunt substantele nepericuloase Elastofoam .
Pe codul 07.02.13. deseu de plastic, plastic care nu se poate valorifica de o duritate mai mare
in care, intra ambalaj din material plastic precum si rebuturi care se genereaza de la activitatea
de spumare.
Deseu de lemn industrial 20.01.38. se genereaza de la mesele de lucru care nu se mai
folosesc, pe care sunt lipite cu adeziv proiectele tehnice de executie.
Referitor la 15.01.09 deseu din material textil se genereaza ocazional,este vorba de husele din
material textil prevazute cu fermuar, fiind un ambalaj primar in care se impacheteaza materia
finita fiind pregatita pentru livrare.
Pe codul 15.01.10* Deseu ambalaj metalic contaminat intra ambalajele metalice in care sunt
substantele periculoase care sunt achizitionate de noi, precum si ambalajele de la vopsele care
se genereaza de la firma de prestari servicii cu care avem incheiat contract si care isi desfasoara
activitatea in incinta firmei noastre.
Referitor la codul 15.02.02* deseu de absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara
alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante
periculoase. Acestea in mare parte se genereaza de la activitatea de injectie spuma
poliuretanica.
Referitor la 07.02.04*deseu de Poliol si Elastofoam, nu se genereaza periodic din proces doar
in caz ocazional.
Referitor la 13.01.10* deseu de ulei hidraulic , contine deseul hidraulic uzat care se genereaza
de la utilajele folosite in productie.
Toate contractele pentru deșeuri sunt cuprinse în Anexa.

55

RAPORT DE AMPLASAMENT A INSTALAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse în documentul de referinţă: Cele
Mai Bune Tehnici Disponibile în Producţia Polimerilor, august 2007.
Conformarea cu BAT este prezentata in tabelul de mai jos:
Cerinţa BAT/BREF
13.1. BAT este reutilizarea potențialelor deșeuri
de la instalația de polimeri, ( a se vedea
secțiunea 12.1.15) precum și 12.1.15.
Reutilizarea deșeurilor
Măsuri integrate de proces ajută pentru a preveni
sau reduce cantitatea de deșeuri provenite de la
o instalație de producere a polimerilor, care
conține deșeuri de solvent, ulei uzat,ceară și
resturi, agenți de purificare și reziduuri de
catalizatori. Deșeurile de solvenți și uleiuri pot fi
utilizate acolo unde este posibil ca materie primă
de cracare sau drept combustibil. În unele cazuri
cerurile de polimer pot fi utilizate ca subprodus în
industria cerurilor. Rezduurile de polimer pot fi
reciclate. Utilizarea agenților de purificare poate fi
minimizată prin regenerare și extinderea duratei
de viață.Tipic pentru generațiile noi de catalizatori
este o eficiență suficient de mare ca reziduurile
care rămân în polimer evitându-se astfel o fază
de spălare şi necesitatea de a elimina reziduurile
de catalizator. Se consideră BAT:
o

prevenirea producerii deșeurilor la sursă;

o

reducerea deșeurilor inevitabile;

o

maximizarea reciclării deșeurilor.

Tehnici aplicate in instalatie
Deseurile de producţie nu se pot reutiliza intern, dar
se predau catre operatori autorizati in vederea
valorificarii.
Prin controlul procesului de spumare se evită
producerea deşeurilor la sursă. Prin calitatea
materiilor prime şi a sistemului de operare se reduc
deşeurile în general.
Din acest punct de vedere societatea este conformă
cu BAT.
Operatorul are un plan de gestionare a deșeurilor și
proceduri de lucru, care includ și măsuri de
minimizare a generării deșeurilor.

Cerinţe referitoare la reducerea cantitatilor de deșeuri cuprinse in DECIZIA DE PUNERE
ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a
apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European și a Consiliului.
Conformarea cu BAT este prezentata in tabelul de mai jos:

Cerinţa BAT/BREF

BAT 13. În scopul prevenirii sau, atunci când
acest lucru nu este posibil, reducerii cantității
de deșeuri trimise spre eliminare, BAT
constă în elaborarea și aplicarea unui plan
de gestionare a deșeurilor în cadrul
sistemului de management de mediu care să
asigure, în ordinea priorității, prevenirea,
pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau
recuperarea în alt mod a deșeurilor.

Tehnici aplicate in instalatie

Este organizată colectarea selectivă a tuturor
tipurilor de deşeuri, depozitarea în condiţii de
siguranţă pe tipuri, şi predarea acestora spre
valorificare, cu respectarea ierarhiei deșeurilor,
se are in vedere utilizarea unor tehnologii care
produc mai puține deșeuri.
Societate este preocupata in mod constant de
reducerea cantitatilor de deseuri stabilind anual
obiective cu privire la acest subiect. In cadrul
SMM se elaboreaza și aplica un plan de
gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de
management de mediu care asigura, în ordinea
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priorității, prevenirea, pregătirea pentru
reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt
mod a deșeurilor.

-

-

Tipuri şi cantităţi de ambalaje utilizate:
Ambalajele de tipul paleţi lemn, containere şi recipienţi metalici, plastic, hârtie sunt recirculaţi în
cadrul societăţii și în afară, pentru transportul şi depozitarea materiilor prime a produselor finite şi
a deşeurilor.
Ambalajele uzate, neutilizabile de tipul: folie plastic, paleți lemn, se colectează selectiv şi se
valorifică prin firme specializate, autorizate.
Cantitatea de ambalaje generate si reciclate este prezentat in tabelul urmator:
Deşeuri de ambalaje
generate
Kg/an

Reciclare
materială
Kg/an

(a)

(b)

Plastic

26.000

26.000

Hârtie - carton

363.000

363.000

1.210

1.210

Lemn

225.000

225.000

Total

765.800

765.800

Material

Metal
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4.3. Depozite






Depozit deşeuri periculoase, cu structură metalică , tip şopron semiinchis. Suprafaţa
construită - Sc= 15 mp prevazut cu tavi retentie pentru butoaiele metalice cu continut
isocianat si poliol, pentru preluarea eventualelor scurgeri.
Depozit intermediar pentru plastic, hartie, carton si lemn, presconteiner metalic de 20 to,
spațiu amenajat . Suprafaţa betonata, S= 30 mp.
Depozit tip baraca pentru deseurile periculoase S= 10 mp pentru deseurile de tip ambalaje
recipienti, flacoane cu continut de substante periculoase.
Zonă depozitare poliol şi izocianat pănă la utilizare se depoziteaza pe paleţi de lemn, pe tavi
de retentie, într-un depozit special amenajat in Hala 3, S= 25 mp, cu condiţii climatice,
ventilat, betonat, cu acces limitat;
Depozitul de materii prime si produse finite cu o suprafata utila de 8501,84 mp, este o
constructie relizata din elemente metalice, separate constructiv de celelalte cladiri pe trei
laturi, prin ziduri antifoc, si prevazuta cu o platforma si rampa de acces pentru autocamioane,
suprafete circulabile pentru electrostivuitoare si pietoni marcate, rafturi pentru depozitare
materii prime, materiale, cuiere metalice pentru produse finite (produsele fiind ambalate in
sacose textile). In incinta depozitului sunt magazii si dulapuri metalice inchise cu cheia pentru
substantele chimice periculoase.

4.4. RESURSE: APĂ , ENERGIE, GAZE NATURALE
4.4.1. APA
Alimentarea cu apă potabilă se realizează de la rețeaua de apă potabilă a municipiului Satu
Mare, administrată de S.C. Apaserv S.A.
Volume și debite de apă autorizate:
-zilnic maxim 191,58 m3 (2,21 l/s)
-zilnic mediu 159,65m3 (1,84 l/s)
-zilnic minim 133,04m3 (1,36 l/s)
-anual 41,509 mii m3
Funcţionarea este: 260 zile/an: 24 ore/zi
Instalații de captare - bransament conductă sunt confecționate din PE cu Dn = 90 mm si L= 160
ml.
Rețea de distribuție și înmagazinare a apei este alcătuită din conducte din PVC cu Dn = 20-60
mm și L = 303 m.
Alimentarea cu apă tehnologică subterană, foraj cu H=30 m, Dn=120 mm având coordonatele
topografice (STEREO70): X 698.836,0: Y 340.615,92:
Volume si debite de apă autorizate
-zilnic maxim 11,04 m3 (0,127l/s)
-zilnic mediu 9,22 m3 (0,106 l/s)
-zilnic minim 7,37m3 (0,085l/s)
-anual 3,365 mii m3
Funcţionarea este: 365 zile/an: 24 ore/zi
Instalații de captare prevăzute pompa cu ax orizontal marca LEO cu Q = 3,0 l/s , amplasat la
cota – 0,5 m, P = 1,5 KW, Href = 51 mCA
Rețea de aductiune, distribuție și înmagazinare a apei este alcătuită din conducte
-reţeaua de aducţiune de la foraj la rezevra de apa este realizată din conducte PE cu D = 50 mm
si L= 15,0
-conducte distributie HDPE /PLZn cu D = 250 mm si L = 511 m
-un bazin realizat in săpătură si hidroizolat cu V = 2500 mc
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-pentru realizarea presiunii necesare in reteaua de hidranti langă bazinul de inmagazinare a apei
există o statie de pompare compusă din 3 pompe avand caracteristicile:1) P = 110 kW, Q = 100
l/s ; 2) P = 110 kW, Q = 100 l/s ; 3) P = 45 kW, Q = 78,3 l/s
Amplasament prevazut cu hidranti interiori si exteriori.
Evacuarea apelor uzate
a) Apele uzate menajere sunt colectate de reţeaua de canalizare a platformei şi sunt evacuate
direct in reţeaua de canalizare orăşeneasca.
Reţeaua de canalizare este realizata din conductă PVC având 110 mm, si L= 600 ml.
Quz.min. = 106,43 mc /zi ( 1,23 l / s )
Quz.med. = 127,72 mc /zi ( 1,47 l / s )
Quz.max. = 153,26 mc /zi ( 1,773 l / s )
V anual = 33208 mc
Apele uzate sunt evacuate prin intermediul a doua statii de pompare in reteaua de
canalizare municipala .Statia de pompare consta din:
- pentru hala noua – 2 pompe tip Willo cu P = 4.25 kW, Q = 8,4 l/s
- pentru hala veche - 2 pompe tip Willo cu P = 6,2 kW, Q = 3,8 l/s.
b) Apele pluviale sunt colectate gravitational prin intermediul unei retele de conducte tip PVC
SN4/conducte din beton cu D = 250 mm si L = 1229 ml / D = 120 mm si L = 808 ml si
evacuate in canal CN1, CT4,CS 2 Canal Colector Ruseni –Moftin- canal Homorod, dupa o
prealabila epurare prin separator de produse petroliere.
Lungimea totala a reţelei de canalizare: L= 0,6 km
In reţeaua de canalizare - indicatorii vor respecta prevederile HG nr. 352/2005 cu
modificarea si completarea HG nr. 188/2002 (NTPA 002) si ale contractului încheiat cu
administratorul staţie de epurare.
Cerinte BAT pentru utilizarea eficientă a apei
Referitor la utilizarea eficienta a apei și gestionarea apelor uzate, titularul activităţii/operatorul va
urmări în permanentă aplicarea cerinţelor cuprinse în DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor
reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a
Consiliului.
Cerinţa BAT/BREF
BAT 2. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă
și în aer și reducerea consumului de apă, BAT
constă în întocmirea și menținerea la zi a unui
inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze
reziduale, care să facă parte din sistemul de
management de mediu (a se vedea BAT 1) și să
includă elementele următoare:
(i) informații despre procesele de producție ale
substanțelor, inclusiv:
(a) ecuații ale reacțiilor chimice care să indice și
produsele secundare;
(b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care
să indice originea emisiilor;
(c) descrieri ale tehnicilor integrate în proces și ale
tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale,
inclusiv ale performanțelor lor;
(ii) informații pe cât posibil complete referitoare la

Tehnici aplicate in instalatie

Operatorul a luat in considerare aceste informatii in
cadrul procesului de identificare a aspectelor de
mediu (ca partea a sistemului de management de
mediu), aceste aspecte fiind verificate si actualizate
anual si ori de cate ori sunt modificari in cadrul
proceselor de productie.
Fluxurile de ape reziduale sunt descarcate in
canalizarea oraseneasca si mai departe in statia de
epurare a municipiului Satu Mare.
Sunt disponibile informatii cu privire la monitorizarea
concentratiilor de poluanti din apa uzata evacuata in
canalizare. Monitorizarea parametrilor calitativi ai
apelor uzate se realizeaza in conformitate cu
cerintele de reglementare. Se pastreaza documente
privind monitorizarea realizata si se raporteaza
conducerii in cadrul analizei de management
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caracteristicile fluxurilor de ape reziduale;
(iii) informații cât mai complete posibil referitoare la
caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar
fi:
(a) valorile medii și variabilitatea debitului și a
temperaturii;
(b) concentrația medie și valorile cantităților de
poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și
variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO,
NOX, SOX, clor, HCl);
(c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare și
superioare, reactivitatea;
(d) prezența altor substanțe care ar putea afecta
sistemul de tratare a gazelor reziduale sau
siguranța instalației (de exemplu, oxigen, azot,
vapori de apă, praf).
BAT 7. Pentru a reduce consumul de apă și
producerea de ape uzate, BAT constă în
reducerea volumului și/sau a cantității de poluanți a
fluxurilor de ape uzate, creșterea gradului de
reutilizare a apelor uzate în procesul de producție,
precum și recuperarea și reutilizarea materiilor
prime.
BAT 8. Pentru a se evita contaminarea apei
necontaminate și pentru a se reduce emisiile în apă,
BAT constă în separarea fluxurilor de ape reziduale
necontaminate de fluxurile de ape reziduale care
trebuie tratate.

BAT 9. Pentru a se evita emisiile necontrolate în
apă, BAT constă în furnizarea unei capacitățitampon de stocare adecvate pentru apele reziduale
produse în condiții diferite de condițiile normale de
funcționare, pe baza unei evaluări a riscurilor (care
să ia în considerare, de exemplu, natura
poluantului, efectele asupra tratării ulterioare și
mediul receptor) și în luarea altor măsuri adecvate
(de exemplu, controlul, tratarea, reutilizarea).

eventualele neconformitati constatate.
Operatorul va menține un inventar al fluxurilor de
gaze reziduale, care va face parte din sistemul de
management de mediu, care va cuprinde minim:
-informații despre procesele de producție
-informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de
emisii.

Pentru a reduce consumul de apa, apa tehnologica
utilizata la racirea instalatiilor de la Injectare Spuma
Poliuretanica, se recircula in circuit inchis . Nu intra
in contact cu poliuretanul.

Nu se foloseste apă pentru procese și nu rezultă
ape tehnologice uzate.
Apa se folosește doar în circuite închise de
răcire, a unor utilaje.
Apele menajere se trec printr-un separator de
grasimi inainte de descarcarea in canalizare. Apele
sunt evacuate catre operatori economici autorizati in
vederea epurarii/tratarii in afara unitatii.
Nu este cazul.

Evaluarea activităţii/instalaţiei s-a realizat avȃnd în raport cu prevederile celor mai bune tehnici
disponibile (BAT); document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia
polimerilor (august 2007)
Cerinţa BAT/BREF
1. BAT este de a preveni poluarea apei prin
proiectare și alegere de materiale adecvate
pentru conducte
Pentru a facilita inspectarea și repararea
sistemelor de colectare a efluenților la instalații
noi și modernizate sunt:
• țevi și pompe amplasate suprateran
• țevi plasate în conducte accesibile pentru
inspecție și reparații.

Tehnici aplicate in instalatie
In tehnologia de sigilare a cablurilor prin injectie
poliuretanice se folosește apă doar în circuite de
răcire, încălzire. Această apă nu este
contaminată, nu vine în contact cu materiale
periculoase/ surse de contaminare.
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2. BAT constă în utilizarea sistemelor
separate de colectare a apelor reziduale (vezi
secțiunea 12.1.8) pentru:
• apa efluentă de proces contaminată
• apă potențial contaminată din scurgeri și din alte
surse, inclusiv apa de răcire și scurgerile de
suprafață din zona instalaţiei, etc.
• apă necontaminată.
3. BAT constă în tratarea eficientă a apelor
reziduale (secțiunea 12.1.18)
Epurarea apelor uzate poate fi efectuată într-o
instalație centrală sau într-o instalație destinată
unei activități speciale. În funcție de calitatea apei
reziduale, este necesară pre-tratament
suplimentar specific.

Nu se foloseste apă pentru procese și nu rezultă
ape tehnologice uzate.
Apa se folosește doar în circuite închise de
răcire, încălzire a echipamentelor.

Apele menajere sunt preepurate printr-un separator
de grasimi inainte de descarcarea in canalizare.
Apele sunt evacuate catre operatori economici
autorizati in vederea epurarii/tratarii in afara unitatii.

4.4.2. ENERGIE
4.4.2.1. Energie electrica
Energia electrică este folosită în principal pentru:
- alimentarea instalaţiilor care deservesc echipamentele şi instalaţiile tehnologice, circuitele de
prize pentru spaţii productie, tehnice, compresoare, incarcare acumulatori, cantina, etc.) ;
- iluminatul din interiorul spaţiilor de producţie si din exterior;
- funcţionarea instalaţiilor de climatizare, ventilaţie şi încălzire;
Obiectivul industrial se alimenteaza cu energie electrica din reteaua de distributie inelara
de medie tensiune (MT) a municipiului Satu Mare prin intermediul a doua linii electrice subterane
de 20 kV, furnizor S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti.
Unitatea industriala dispune de doua puncte de transformare proprii. Primul punct de
transformare este compus din statia de conexiuni de MT echipata cu instalatia de conectare SM6
(MERLIN GERIN), posturi de transformare echipate cu 3 transformatoare 800kVA, si statia de
distributie de JT.
Al doilea punct de transformare este compus din staţia de conexiuni de MT , postul de
transformare echipat cu două transformatoare 800kVA si staţia de distribuţie de JT.
Consum ANUL 2019:. 6331440 kWh /an.
4.4.2.2. Energie termica
Agentul termic necesar pentru incalzirea aerului (apa calda) se obtine in 2 cazane de tip
VIESSMSAN PAROMAT-SIMPLEX cu puteri nominale de 1750 kW fiecare, amplasate in
centrala termica:
-1 cazan incalzire tip VIESSMAN PAROMAT-SIMPLEX, cu putere termica de 1750 kW,
echipat cu arzator mixt (gaz si combustibil lichid usor).
-1 cazan incalzire tip VIESSMAN PAROMAT-SIMPLEX, cu putere termica de 1750 kW,
echipat cu arzator pe gaz.
Centrala termica functioneaza cu combustibil gazos (gaz natural din Bazinul Transilvan 3
cu compozitia: CH4=99,57%; C2H6=0,17%, C3H8=0,06%, alti compusi =0,20%, din reteaua
exterioara), iar cand reteaua exterioara nu va putea asigura debitul/presiunea necesara
functionarii cazanelor, va functiona cu combustibil lichid usor STAS 54-80 (cu compozitia
C085%, H=10,3%, S=0,7%, O=0,3%, N=0,5%, cenusa(A)=0,2%, umiditate(W)=3,0%.)
Comutarea arzatorului de pe functionarea pe gaz pe functionarea cu combustibil lichid si
invers se face manual.
Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se face prin doua cosuri de fum metalice cu
sectiunea circulara, cu diametrul Φ =400 mm si inaltimea h=11m.
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Alimentarea cu gaze naturale, combustibili si carburanti
Alimentarea cu gaze naturale se face de la reteaua de cartier prin intermediul unui panou
de reglare si masurare a gazelor.
Benzina şi motorina - utilizate drept carburanti pentru autovehiculele din dotare se
aprovizionează de la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate.
Bilantul resurselor
Specificatie
energia
consumata

UM

Consumuri energetice

Energia electrica
consumata TOTAL

kWh

Total din care:
6331440 kWh

kWh

1068179 kWh

16.87%

kWh

825050 kWh

13.03%

kWh

492002 kWh

7.77%

kWh

103242 kWh

1.63%

kWh

1910696 kWh

30.18%

kWh

154000 kWh

2.43%

kWh

668876 kWh

10.56%

Alti consumatori

kWh

1109395 kWh

17.52%

Consum gaz
natural TOTAL

kWh

3942142 kWh

Pentru incalzire

kWh

3942142 kWh

Consum de
motorina TOTAL

kWh

532282 kWh

Pentru generatorul
de curent

kWh

12980 kWh

2.44%

Pentru mijloacele
de transport

kWh

519302 kWh

97.56%

Energia electrica
consumata pentru
iluminat
Energia electrica
consumata pt.aer
comprimat
Energia electrica
consumata
administrativ
Energia electrica
consumata pt.
incarcarea
acumulatoarelor
Energia electrica
consumata pt.
productie
Energia electrica
consumata la
cantina
Energia electrica
consumata pt.
instalatia de
climatizare,
ventilatie,
exhaustare

%

100.00%
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Consum de apa
total contorizat

m³

19638 m³

Pentru instalatiile
igienico-sanitare

m³

19638 m³

100.00%

Pentru procesul
tehnologic

m³

0 m³

0.00%

Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform
celor mai bune tehnici disponibile.
Operatorul menține evidențe privind consumurile specifice la utilități , pentru:
 reducerea consumurilor de energie, combustibil și apă;
 creșterea eficienței energetice;
 stabilirea de acțiuni pentru optimizarea consumurilor/costurilor;
 optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură;
Intotdeauna, atunci cand se realizeaza un audit de mediu se tine cont de urmatoarele aspecte
principale:
- prezentarea consumurilor energetice si a costurilor implicate pentru toate tipurile de energii
primare utilizate
- Prezentarea echipamentelor tehnice, atat pe partea de utilitati, cat si pe partea de consumatori,
- Realizarea repartizarilor de consum energetic catre diverse zone consumatoare si/sau
consumatori (consumuri specific pentru diversele tipuri de fluide energetic implicate),
- Evidentierea incoerentelor de dimensionare si a situatiilor de securitate in alimentare,
- Propunerea de actiuni in vederea imbunatatirii eficientei energetice

4.5 Zona internă de depozitare
DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. este amplasată într-o zonă în
care se desfășoară activitate industrială.
Nu se cunosc informații despre evenimente de poluare accidentale majore, care ar fi putut afecta
semnificativ mediul din zona amplasamentului.
Depozitul de materii prime si produse finite cu o suprafata utila de 8501,84 mp, este o
constructie relizata din elemente metalice, separate constructiv de celelalte cladiri pe trei laturi,
prin ziduri antifoc, si prevazuta cu o platforma si rampa de acces pentru autocamioane, suprafete
circulabile pentru electrostivuitoare si pietoni marcate, rafturi pentru depozitare materii prime,
materiale, cuiere metalice pentru produse finite (produsele fiind ambalate in sacose textile).
Zonă depozitare poliol şi izocianat pănă la utilizare se depoziteaza pe paleţi de lemn, pe
tavi de retentie, într-un depozit special amenajat in Hala 3, S= 25 mp, cu condiţii climatice,
ventilat, betonat, cu acces limitat; la utilizare, butoaiele se amplasează lângă maşinile de
injecţie, pe tavi de retentie;
La ora actuală, aproape toată suprafața amplasamentului destinata productiei este
betonată sau ocupată de construcții, spațiul verde fiind intre hale, la limitele incintei, o zona verde
reprezentând o suprafață de 8,401 ha amenajata care cuprinde si un lac care asigura apa pentru
stingerea incendiilor.
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4.6 Incinta de încheiere
Descrierea activitătii derulate în cadrul societății a evidențiat posibilitatea apariției unor
surse de poluare care pot genera efecte adverse asupra componentelor de mediu în zona de
amplasament a societății.
În consecință se efectuează si se va efectua o monitorizare permanentă și riguroasă a
parametrilor tehnologici, a surselor de emisii asociate activităților și a calitații componentelor de
mediu, potențiali receptori în scopul evaluării conformării cu cerintele legale specifice de mediu.
Societatea va realiza monitorizarea calității factorilor de mediu pe amplasament, prin
comandă la laboratoare autorizate/acreditate. Planificarea monitorizărilor și parametrii urmăriți
sunt prezentate în capitolul 2.10.
Valorile determinate pentru concentrațiile de poluanți sunt evaluate comparativ cu valorile
maxime admise stabilite în normativele în vigoare. BAT nu prevede nivelul de emisie COV.
4.6.1. Emisii atmosferice
Sursele generatoare de emisii în aer:
- instalatia de spumare cu mașinile de injectie
- operaţiile de curăţare a matriţelor, la pregătirea pentru injecţie
- gaze de ardere de la centrala care asigura incalzirea si apa calda menajera
- mijloacele de transport auto care circulă pe amplasament reprezintă de asemenea o sursă de
poluare atmosferică cu poluanți specifici gazelor de eșapament (surse mobile și difuze).
Gazele de ardere nu vor fi luate în calcul deoarece din aceste surse nu rezultă poluanţi care să
depăşească limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (aceste surse prezintă 20% din emisiile
totale rezultate din arderea combustibilului gaz natural si ocazional CLU).
Se efectuează măsurători de către S.C. MELAB S.R.L. privind emisiile în aer de la
instalațiile tehnologice și calitatea aerului la locul de munca – cu frecvență anuală.
Determinările au fost efectuate de un laborator acreditat și abilitat de Ministerul Sanatatii
pentru astfel de masuratori.
Analize aer
Rezultatele analizelor efectuate în anul 2018- 2019 sunt redate în tabelul de mai jos:
Valorile măsurate ale concentrației de COV, comparativ cu valorile maxime admise conform
Legea 278/2013

Limite conf. Legii nr. 278/ 2013 privind
Indicatori
Nr.
crt

1

Locul
determinării

Tubulatura
exhaustare,
450 mm,
turnare

emisiile industriale
UM

COV

mg C/
Nmc

valoarea
determinata
mg C/ Nmc
2018

2019

0,85

1,39

valoarea
limita de
emisie in
gazele
reziduale

valoarea
limita
pentru
emisiile
fugitive

75 mg C/
Nmc

< 20% din
cantitatea
de solvent
utilizata
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spuma
poliuretanica
Hala 3
Condiţii de mediu: T - 33.71 oC: p ~ 998.6 hPa
BAT- nu prevede limita de emisie COV.
Valori limita pentru emisiile de COV conform Legii nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale
Activitatea injectare spuma poliuretanica s-a incadrat la “Activitatea 8. Alte tipuri de acoperire,
inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, ţesăturilor, filmului şi hârtiei”valoarea limita de emisie in gazele reziduale 75 mg C/ Nmc.
Valorile emisiilor determinate se situează sub valoarea pragului de alertă, conform conform
Legii nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale

Emisiile in aer la locul de munca:
Zona de lucru / Faza
tehnologica

Timp de
expunere
(ore)

Operator turnare spuma
poliurelaiuca — Bomix PU-HSAntiblock 4/40407

1

Noxa

Valoare
(ppm)

Valoare
limita*
(ppm)

Metoda de
lucru

Ethyl acetate

0.01

139

GCMS

Heptane

0.04

-

GCMS

Cyclohexane
,Toluene
methylXylene
(mixed
isomers)

0.03

375

GCMS

0.012
0.02

100
100

GCMS
GCMS

Styrene

0.03

35

GCMS

Condiţii de mediu:T=30. oC; p= 998.7 hPa '

Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor
Instalația de exhaustare :
Hale de productie :
Instalatia de exhaustare este formata dintr-o capsula izolata fonic este o constructie
autoportanta confectionata din tabla de otel galvanizata.Toate suprafetele sunt izolate
fonic.Capsula este autoventilata, formata din patru laturi, prevazuta cu un ventilator cu podea
izolata fonic.
La aceasta capsula sunt legate tubulaturile de diferite dimensiuni, segmente de tubulatura, clape
de curatare, tubulatura curbata, ramificata, diferite imbinari in functie de zona pe unde este
condusa.
Rolul instalatiei este de a absorbi noxele emise si de a le conduce prin tubulatura fiind trecute
prin filtre si impinse in atmosfera.
Sistem centralizat de colectare a noxelor rezultate din halele de productie se realizează prin
intermediul unei instalații de exhaustare cu ventilator având debitul de 5322 mc/h. După filtrarea
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aerului, evacuarea în atmosferă se realizează prin intermediul unui colector de distribuție cu debit
de 5322 mc/h, coș de evacuare cu Ø = 400 mm, H = 4 m.
Caracteristicile instalației de depoluare sunt redate mai jos:
Filtre :
debit de aer care trateaza filtrul: 5322 m3/h
tip de filtru prevăzut: Hepa filtru
suprafața de filtru dezvoltată: 3,09 m2
Masinile de injectie spuma poliuretanica
Sistem centralizat de colectare a noxelor rezultate , se realizează prin intermediul unei instalații
de exhaustare cu ventilator având debitul de 5322 mc/h. După filtrarea aerului, evacuarea în
atmosferă se realizează prin intermediul unui colector de distribuție cu debit de 5322 mc/h, coș
de evacuare cu Ø = 400 mm, H = 4 m.
Caracteristicile instalației de depoluare sunt redate mai jos:
- instalatia locala: tubulatura  = 200 mm ( la masinile de injectie),o instalaţie de retinere
constituită din casete de carton care actioneaza in momentul cand matrita utilizata pentru
injectie este suflata cu solutie antiaderenta.
Sistem central de exhaustare
- Evacuare prin cos sau tubulatura  = 450 mm, H= 4 m
- debit de aer extras din instalația de aspirație: 5322 m3/h
Filtre :
debit de aer care trateaza filtrul: 5322 m3/h
suprafața de filtru dezvoltată: 3,09 m2
Centrala termica :
-

doua cosuri de fum metalice cu sectiunea circulara, cu diametrul Φ =400 mm si inaltimea
h=11m.

Adezivare :
Instalatia de exhaustare este formata din :
- tubulatura  = 450 mm
- Evacuare prin cos sau tubulatura  = 450 mm, H= 4 m
Incarcare acumulatoare :
Caracteristicile instalației de depoluare sunt redate mai jos:
- Absorbtie prin tubulatura metalica sectiune dreptunghiularea 400 x 400 mm
Filtre :
debit de aer care trateaza filtrul: 5322 m3/h
tip de filtru prevăzut: Hepa filtru
suprafața de filtru dezvoltată: 3,09 m2
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Pentru controlul și minimizarea emisiilor în aer, titularul activităţii/operatorul va urmări în
permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor
reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a
Consiliului.
Cerinţa BAT/BREF

Tehnici aplicate in instalatie

BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compușilor
și reducerea emisiilor în aer, BAT constă în
izolarea prin închidere a surselor de emisie și în
tratarea emisiilor, dacă este posibil.
Aplicabilitatea poate fi limitată din considerente
legate de operabilitate (accesul la echipamente),
siguranță (evitarea concentrațiilor apropiate de
limita inferioară de explozie) și sănătate (dacă
operatorul trebuie să aibă acces la incintă).

Se utilizeaza o instalaţie de retinere constituită din
casete de carton care actioneaza in momentul cand
matrita utilizata pentru injectie este suflata cu solutie
antiaderenta. Injectia se realizeaza in sistem inchis
emisiile fugitive dispar in momentul in care este
inchisa matrita, la deschiderea matritelor
deasemenea nu sunt emisii in aer.
Muncitorilor sunt asigurate echipamente speciale,
salopete si masti de protectie. Anual se realizeaza
masuratori la locul de munca.

BAT 16. Pentru a reduce emisiile în aer, BAT
constă în utilizarea unei strategii integrate de
gestionare și de tratare a gazelor reziduale care
include tehnici de tratare a gazelor reziduale
integrate în proces.
Strategia integrată de gestionare și tratare a gazelor
reziduale se bazează pe inventarul fluxurilor de
gaze reziduale acordând prioritate tehnicilor
integrate în proces.

Pentru reducerea, limitarea emisiilor difuze de COV
operatorul aplică următoarele:
-emisiile difuze de COV sunt colectate de catre
sistemul de exhaustare, prin guri de admisie
pozitionate la nivelul masinilor de injectie. Aerul
viciat preluat de la nivelul punctelor de lucru, se
trece prin casete filtrante pentru retinerea
poluantilor (particule, COV). Casetele filtrante sunt
astfel proiectate pentru a putea fi uşor monitorizate.
Au un kit de verificare a presiunii diferenţiale cât şi
un led de atenţionare a supraîncărcării care fac
posibilă o mentenanţă preventivă adecvată.

BAT 19. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru
nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV în
aer, BAT constă în utilizarea unei combinații de
tehnici:
Tehnici legate de proiectarea instalațiilor:
-Limitarea numărului surselor de emisii potențiale
-Maximizarea caracteristicilor inerente procesului de
izolare
-Selectarea unui echipament cu integritate ridicată.
-Facilitarea activităților de întreținere prin asigurarea
accesului la echipamente potențial neetanșe
Tehnici legate de construcția, asamblarea și
punerea în funcțiune a instalației/ echipamentelor:
-Asigurarea unor proceduri bine definite și
cuprinzătoare de construcție și asamblare a
instalației/echipamentelor. Aceasta include
utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate
pentru îmbinarea cu flanșă (a se vedea descrierea
de la secț. 6.2)
-Asigurarea unor proceduri solide de punere în
funcțiune și transfer al instalației/ echipamentelor în
conformitate cu cerințele de proiectare
Tehnici legate de funcționarea instalațiilor:
-Asigurarea unei bune întrețineri și a înlocuirii la

Tehnici de prevenire și reducere a emisiilor de
COV aplicate în instalaţie:
- limitarea numărului de surse potentiale de
emisii
- sisteme de etanșare adecvate și
performante
- echipamente cu tehnologii de lucru
adecvate
- acces ușor pentru interventie la
echipamentele potențial neetanșe
- proceduri bine definite și cuprinzătoare
pentru constructii si montaj echipamente /
utilaje
- proceduri de lucru în instalaţii
-

program de detecţie și reparare a
scurgerilor, în cadrul programului general
de mentenanţă
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timp a echipamentelor
-Utilizarea unui program de detectare și de reparare
a scurgerilor în funcție de riscuri (LDAR) (a se
vedea descrierea de la secț. 6.2)
-Prevenirea, în limite rezonabile, a emisiilor difuze
de COV, colectarea la sursă și tratarea acestora.

Emisii fugitive
Surse
Stocare materii prime/
auxiliare

Depozitare deseuri cu
substante chimice
solventi

Transvazarea
materiilor cu substante
chimice solventi

Emisii accidentale
cauzate de incidente

Manipularea,
stocarea şi utilizarea
solventilor/ adezivilor

Activitatea
Depozitare substante
chimice

Poluanti
COV

Masuri de reducere
Recipienti se pastreaza
închisi pe timpul
depozitarii.
Recipiente închise
Materiale contaminate
depozitate in recipienti
inchisi.

Stocare temporara –
deseuri contaminate cu
solvenţi, etc.

COV

Manipularea
substantelor cu solventi
organici

COV

Nu se transvazeaza de
folosesc din recipienti
acoperiti.

Manipularea
substantelor cu solventi
organici

COV

Sisteme de ventilare
Interventie rapida,
sisteme de alarmare

Aplicare adezivi,
stantare cabluri

COV

Guri de exhaustare
locale, recipienti etansi

Pentru reducerea emisiilor fugitive în aer, titularul activităţii/operatorul va urmări în
permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse în raport cu prevederile celor mai bune tehnici
disponibile (BAT); document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia
polimerilor (august 2007) si Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a
gazelor reziduale în sectorul chimic
Cerinţa BAT/BREF
1. BAT constă în reducerea emisiilor fugitive
prin proiectarea avansată a echipamentelor
(Section 12.1.2.)
Dispoziții tehnice de prevenire și minimizare
emisii de fugitive de poluanți atmosferici includ:
• utilizarea de supape cu burduf sau sigilii duble
de ambalare sau a unui echipament la fel de
eficient. Supape joase sunt recomandate în
special pentru servicii foarte toxice
• acționată magnetic sau pompe de conserve, sau
pompe cu garnituri duble și o barieră de lichid
• acționată magnetic sau de compresoare,
conservele sau compresoare folosind sigilii duble
și o barieră de lichid
• acționată magnetic sau agitatoare, conservele
sau agitatoare cu garnituri duble și o barieră de

Tehnici aplicate in instalatie
In scopul prevenirii și minimizării emisiilor fugitive
de poluanți atmosferici, echipamentele instalaţiei
sunt prevăzute cu:
-sisteme de etanșare la pompele de vehiculare
materii prime lichide
- supape de sigurantă la tancurile de stocare
izocianat și poliol
- pompe cu garnituri duble
- număr minim de flanșe (conectori) pe circuite
- garnituri eficiente
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lichid
• reducerea la minimum a numărului de flanșe
(conectori)
• garnituri eficiente
• Sisteme de prelevare de probe închise
• drenarea efluenților contaminanţi în sisteme
închise
• colectarea guri de aerisire.
Pentru instalațiile noi, aceste tehnici trebuie să fie
luate în considerare în proiectarea instalaţiei.
Prevenirea și reducerea emisiilor de COV.
2. BAT constă în efectuarea unei evaluări și
măsurări a emisiilor fugitive, pentru a clasifica
componentele în ceea ce privește tipul, utilizarea
și conditii de proces, pentru a identifica acele
elemente cu cel mai mare potențial de pierderi
prin emisii fugitive (see Section 12.1.3).
3. BAT constă în reducerea emisiilor de
pulberi cu o combinație a următoarelor tehnici:
• transportul de fază densă este mai eficient
pentru a preveni emisiile de praf decât cele de
transport în faza diluată
• reducerea vitezei în faza de diluție a sistemelor
de transport la cât mai scăzut posibil
• reducerea generării prafului în linii de transport
printr-un tratament de suprafață și alinierea
corectă a conductelor
• utilizarea cicloanelor și / sau filtre din gazele
arse de aer ale unităților de desprăfuire.
Utilizarea de sisteme de filtrare din tesatura este
mai eficientă, mai ales pentru praf fin [27,
TWGComments 2004]
• utilizarea de scrubere umede
Emisii difuze de COV ( tehnici):
a. Echipamente cu integritate ridicată
Echipamente cu integritate ridicată include, de
exemplu:
— valve cu garnituri duble de etanșare;
— pompe/compresoare/agitatoare acționate
magnetic;
— pompe/compresoare/agitatoare echipate cu
garnituri mecanice în locul celor de etanșare;
—garnituri cu integritate ridicată (cum ar fi
îmbinări în spirală, inelare) pentru aplicații critice;
— echipamente rezistente la coroziune
b. Program de detectare și reparare a
scurgerilor (LDAR)
Abordare structurată pentru a reduce emisiile
fugitive de COV prin detectare și reparare
ulterioară sau prin înlocuirea componentelor care
prezintă scurgeri. În prezent, sunt disponibile
metodele de aspirație (descrisă de EN 15446) și
cele optice imagistice de gaze pentru identificarea
scurgerilor.
c. Utilizarea tensiunii garniturii de etanșare
proiectate pentru îmbinarea cu flanșă; Aceasta
include:
(i) obținerea unei garnituri de etanșare de înaltă
calitate certificată, de ex. în conformitate cu SR

Subtantele poliuretanice utilizate au un continut mic
de compusi organici volatili.
Emisiile fugitive de COV se evalueaza prin
măsurători de expunere la locul de muncă.
Se studiaza utilizarea preparatelor mai puţin toxice
și cu conţinut mai mic de compuşi organici volatili
pentru curatare si antiaderare matrite.
In instalaţie nu au loc procese din care să se
genereze emisii de pulberi.
Pe amplasament nu sunt cicloane. Din activitatea
de transport exterior pot sa apara pulberi dar si
spatiile exterioare sunt maturate si curatate.

Instalatia are echipamente cu integritate ridicată,
asigurată de:
— valve cu garnituri duble de etanșare;
— pompe acționate magnetic;
— pompe echipate cu garnituri mecanice în locul
celor de etanșare;
—garnituri eficiente și sigure pentru tipurile de
materiale vehiculate
— echipamente rezistente la coroziune
Operatorul a stabilit și aplică un program de
monitorizare și întreținere echipamente, care
include și acţiuni de detecție și reparare
scurgeri, in cadrul programului de mentenanta.

In functie de conditiile stabilite prin actele de
reglementare, se va face monitorizarea periodică
a emisiilor de COV în instalaţie
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EN 13555;
(ii) calcularea sarcinii celei mai ridicate posibil
care poate fi aplicată pe șuruburi, de ex. în
conformitate cu SR EN 1591-1;
(iii) obținerea unui echipament calificat de
asamblare prin flanșe;
(iv) supravegherea strângerii șuruburilor de către
un montor/ instalator calificat.
d. Monitorizarea emisiilor difuze de COV

4.6.2. Emisii in apa

Pe amplasament se produc ape uzate menajere, nu se produc ape uzate tehnologice.
Analiza apa uzata menajera
S-a efectuat monitorizarea calității apei uzate menajere preepurate, evacuate cu
frecvență anuală.
S-au efectuat măsurători, determinările au fost efectuate de un laborator acreditat și
autorizat pentru astfel de activități.
Rezultatele analizei efectuate în anul 2019 sunt redate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.

Analiza chimică
efectuată

Standardele de
metodă

2.

Determinarea conținutului
de materii in
suspensie.Metoda prin
filtre de fibră de sticla.

SR EN 872:2005

3.

Determinarea
substanțelor extractibile
cu solvenți.Metoda
gravimetrica.

U.M.

Valori
determinate

Valori
admise

mg/l

660

350

SR 7587:96

mg/l

<20 sub limita
metodei

30

5.

Determinarea consumului
biochimic de oxigen
metoda cu dicromat de
potasiu.

SR ISO
6060:1996

mg/l

640

500

6.

Determinarea pH-ului.

SR EN ISO
10523:2012

pH

8,17

6.5-8.5

7.

Determinarea conținutului
de Amoniu.

SR ISO 71501:2001

mg/l

120,31

30

Concentrațiile pentru indicatorii relevanți din proba de apă uzată prelevată nu se încadrează in
limitele reglementate, se propune curatarea separatorului de grasimi si utilizarea unor
solutii biodegradabile.
Pentru controlul și minimizarea emisiilor în apă, titularul activităţii/operatorul va urmări în
permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse în DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor
reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a
Consiliului.
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Cerinţa BAT/BREF
BAT 10. Pentru a reduce emisiile în apă, BAT
constă în utilizarea unei strategii integrate de
gestionare și epurare a apelor uzate, care include o
combinație corespunzătoare de tehnici, în ordinea
de prioritate indicată mai jos.
a. tehnici integrate în process
b. recuperarea poluanților la sursă
c. pretratarea apelor reziduale
d. epurarea finală a apelor uzate

Tehnici aplicate in instalatie

Inainte de evacuarea in canalizare apele uzate care
necesita tratare (de la cantina) sunt trecute printr-un
separator de grasimi. Epurarea finala se face pe alt
amplasament.

Pentru a preveni poluarea apelor, titularul activităţii/operatorul va urmări în în raport cu
prevederile celor mai bune tehnici disponibile (BAT); document de referinţă privind cele mai
bune tehnici disponibile în producţia polimerilor (august 2007)
Cerinţa BAT/BREF
1. BAT este de a preveni poluarea apei prin
proiectare și alegere de materiale adecvate
pentru conducte
Pentru a facilita inspectarea și repararea
sistemelor de colectare a efluenților la instalații
noi și modernizate sunt:
• țevi și pompe amplasate suprateran
• țevi plasate în conducte accesibile pentru
inspecție și reparații.
2. BAT constă în utilizarea sistemelor
separate de colectare a apelor reziduale (vezi
secțiunea 12.1.8) pentru:
• apa efluentă de proces contaminată
• apă potențial contaminată din scurgeri și din alte
surse, inclusiv apa de răcire și scurgerile de
suprafață din zona instalaţiei, etc.
• apă necontaminată.
3. BAT constă în tratarea eficientă a apelor
reziduale (secțiunea 12.1.18)
Epurarea apelor uzate poate fi efectuată într-o
instalație centrală sau într-o instalație destinată
unei activități speciale. În funcție de calitatea apei
reziduale, este necesară pre-tratament
suplimentar specific.

Tehnici aplicate in instalatie
In tehnologia de sigilare a cablurilor prin injectie
poliuretanice se folosește apă doar în circuite de
răcire, sistemele de încălzire. Această apă se
recircula, nu este contaminată, nu vine în contact
cu surse de contaminare sau substante/materiale
periculoase.
Nu se utilizeaza apă pentru procese tehnologice
și nu rezultă ape uzate tehnologice.
Apa se folosește doar în circuite închise de
răcire, încălzire a spatiilor.

Inainte de evacuarea in canalizare apele uzate care
necesita tratare (de la cantina) sunt trecute printr-un
separator de grasimi. Epurarea finala se face pe alt
amplasament.

Analiză ape subterane
Descrierea apelor subterane în zona
Pentru a demonstra dacă substanțele chimice utilizate/depozitate pe amplasamentul DRM
DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. au afectat calitatea apei subterane, pentru a
observa gradul de poluare dar și pentru a avea un punct de referință , în anul 2020, s-au efectuat
analize de apă din pânza freatică. Nivelul apelor subterane este variabil în funcţie de anotimp şi
stratificaţia terenului. Forajele de hidroobservatie au urmatoarele caracteristici:
-

F-1 : H1 = 10 m cu  = 160 mm

-

F-2 : : H2 = 10 m cu  = 160 mm
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Amplasarea punctelor de prelevare
Pentru investigarea calităţii apelor subterane în zona halei de lucru a fost prelevată probe de ape
freatice din forajele de observaţie amplasate în amonte şi aval de sursă (magazia de substante
chimice), faţă de direcţia de curgere a apelor subterane. Rezultatele analizelor vor constitui
punct de referinta pentru determinarile ulterioare.
Rezultatele probelor analizate în 2020 sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Nr.
crt.

Indicatori

UM

1

Amoniu (NH4)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cloruri (Cl)
Azotiţi (NO2)
Fosfaţi (PO4)
Sulfaţi (SO4)
Arsen (As)
Cadmiu (Cd)
Crom total (Crt)
Cupru (Cu)
Nichel (Ni)
Plumb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercur (Hg)
FenolI

mg
NH4/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valori
determinate
Foraj F1

Valori
determinate
Foraj F2

0,673

0,344

Limite conf.
621/2014 –
Corpul de apă
subterană
ROSO01
1,3

75
<0,025
< 0,1
89,4
<0,001
0,0041
<0,001
<0,001
<0,001
<0,005
<0,2
<0,0005
<0,001

13,8
<0,025
< 0,1
69,5
<0,001
0,0008
<0,001
<0,001
<0,001
<0,005
<0,2
<0,0005
<0,001

250
0,5
0,5
250
0,01
0,005
0,05
0,1
0,02
0,07
5
0,001
0,002

Concluzie - Factor de mediu APE SUBTERANE
Concentraţia poluanţilor în probele prelevate din forajele de observaţie se încadrează
sub valorile limită reglementate de Ordin 621/2014 privind aprobarea valorilor prag pentru ape
subterane din Romania.
4.6.3. Analizarea nivelului de zgomot
Sursele de zgomot aferente secţiilor de producţie si auxiliare din incinta amplasamentului
sunt următoarele:








compresoare,
presele şi utilajele de debitare
ventilaţii/ exhaustari,
linii transportoare,
bancuri de lucru,
transport intern de materii prime/ produse intermediare/ produse finite.
ateliere reparatii, confectii mese de lucru

Principala sursa de zgomot din afara incintei amplasamentului este traficul rutier.
Nu sunt măsuri speciale de insonorizare, construcţia prin structura sa atenuează
propagarea zgomotului spre exterior, nefiind necesare alte dotări.
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-

Conform Normativ C 125 - 87 valoarea indicelui de atenuare corespunzător materialului
din care este alcătuit elementul de construcţie:
zidărie din cărămidă
:Ro - 37 dB(A)
ferestre cu rame PVC
:Ri - 38 dB(A)
Zgomotele produse de activitatea sunt atenuate de construcţia în care se desfăşoare
activitatea. În plus zgomotele sunt atenuate la propagarea liberă în funcţie de distanţa măsurată
în (m).
Atenuarea totală a zgomotelor produse de activitate va fi calculată prin suma celor două tipuri
de atenuări: atenuarea datorată pereţilor şi clădirilor şi atenuarea de distanţă.
Utilajele şi motoarele elecrice de acţionare a utilajelor sunt amplasate pe fundaţii din beton
care preiau o parte din vibraţiile produse de acestea.
Nivelul maxim de zgomot masurat în incinta sectorului industrial (interior hală -debitare) este
78,6 dB(A).
Conform Normativului P 121 /89, nivelul zgomotului exterior luând în calcul indicele de
atenuare R datorită clădirilor este:
Lext. = Lint. – R
Lint. = 78,6 dB(A)
R = 39 dB(A) pentru perete din zidărie de cărămidă de 17,5 cm tencuit
(C. Pupăzan, Acustica în construcţii )
Lext hală = 78,6 dB(A) –39 dB(A) = 39,6dB(A).
Nivelul zgomotului la limita incintei
Nivelul maxim de zgomot masurat la limita incintei este 63,9 dB(A), se datoreaza in special
traficului auto si nicidecum preceselor de productie care se desfasoara in spatii inchise.

-

Pentru aprecierea nivelului de zgomot echivalent la limita incintei s-au utilizat valorile
admise la limita zonelor respective prevăzute în STAS 10009 - 88 pentru:
limite incinte industriale : 65 dB(A).
Nivelul zgomotului se încadrează în limitele admise de STAS 10009 – 88.
Nu sunt măsuri speciale de insonorizare, construcţia prin structura sa atenuează propagarea
zgomotului spre exterior, nefiind necesare alte dotări.
S-a efectuat monitorizarea nivelului de zgomot cu frecvență anuală.
S-au efectuat măsurători de către MELAB S.R.L. privind nivelului de zgomot. Determinările au
fost efectuate de un laborator acreditat și autorizat pentru astfel de activități.
Rezultatele analizei efectuate în anul 2019 sunt redate în tabelul de mai jos:
Valorile medii ale nivelului de zgomot, măsurate la limita incintei platformei industriale,
comparativ cu limita maximă admisă de STAS 10009-1988 se incadreaza in limite.
Nr.
crt.

Loc prelevare

Analize
efectuate

Metoda de
analiză

1.

Limita incinta-zona
de locuit

Zgomot
echivalent
Lech

SR ISO
9612/2008

U.M.

Valori
determinat
e

dB(A)

63,9 dB(A)

Limita maximă
admisă, dB (A)
(conform STAS
10009-88)

65
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Pentru controlul și minimizarea emisiilor de zgomot, titularul activităţii/operatorul va urmări în
permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor
reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a
Consiliului.
Cerinţa BAT/BREF
BAT 22. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru
nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT
constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui
plan de gestionare a zgomotului, care face parte din
sistemul de management de mediu (a se vedea
BAT 1) și care include toate elementele de mai jos:
(i) un protocol care să conțină măsuri și un calendar
corespunzător;
(ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului;
(iii) un protocol pentru răspunsul în caz de
identificare a incidentelor care provoacă zgomot;
(iv) un program de prevenire și reducere a
zgomotului destinat să identifice sursa (sursele), să
măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să
caracterizeze contribuțiile surselor și să pună în
aplicare măsuri de prevenire și/sau de reducere.

Tehnici aplicate in instalatie

Se realizeaza monitorizarea nivelului de zgomot
rezultat in urma activitatii, la limita amplasamentului.
Rezultatele monitorizarilor efectuate in timp nu au
aratat depasiri ale nivelului de zgomot echivalent
admis la limita incintei platformei industriale

Aplicabilitate
Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care
problemele de zgomot pot fi prevăzute sau au fost
dovedite.
BAT 23. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru
nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot,
BAT constă în utilizarea unor tehnici sau a unor
combinații a acestora.

Nu este cazul de aplicare a unor tehnici
suplimentare de reducere a emisiilor de zgomot
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4.6.4. Analiza calității solului
Deșeurile pot fi surse de poluare a solului, în acest sens s-au achiziționat tăvi de retenție
și agenți de curațare în caz de deversare.
Incinta este betonată, iar apele uzate sunt evacuate în mod controlat după o prealabilă
epurare. Deşeurile rezultate din activitate sunt colectate în spaţii special amenajate şi sunt
valorificate şi eliminate de pe amplasament.
S-au efectuat măsurători de S.C. Wessling Romania S.R.L., privind calitatea solului.
Determinările au fost efectuate de un laborator acreditat și autorizat pentru astfel de
activități.Prelevarea probelor s-a realizat la adancimi de 5 si 30 cm. Rezultatele analizelor vor
constitui punct de referinta pentru determinarile ulterioare.
Rezultatele probelor analizate în 2020 sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Indicatori

UM

Valori determinate
Perimetru foraj –
adâncime 5 cm

Valori
determinate
Perimetru foraj –
adâncime 30 cm

F1

F2

F1

F2

Limite conf. Ord. 756/1997
Tipuri de sol mai putin
sensibile

Valori
normale

Praguri
de
alertă

Praguri
intervenţie

Sulfaţi (SO4)
Cianuri
complexe (CN)
Cupru (Cu)
Nichel (Ni)
Plumb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercur (Hg)
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Naftalină
Benzo – a –
antracen
Benzo – a – piren
Benzo – b fluorantene

mg/kg
mg/kg

71
<0,4

129
<0,4

83,5
<0,4

76
<0,4

<5

5000
200

50000
500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

44,4
59,2
36,5
139
<0,1
<0,0025
<0,0025
0,0064
<0,0025
<0,0025

20,3
37,6
20,9
107
<0,1
<0,0025
<0,0025
0,0043
<0,0025
<0,0025

31,9
56,8
31,2
154
<0,1
<0,0025
0,0098
0,0237
<0,0025
0,0127

11,4
21,4
13,7
51,6
<0,1
<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025

20
20
20
100
0,1
<0,05
<0,05
<0,02

250
200
250
700
4
10
5
10

500
500
1000
1500
10
100
50
100

<0,02

2

50

mg/kg
mg/kg

<0,0025
0,0046

<0,0025
<0,0025

0,0175
0,0315

<0,0025
<0,0025

<0,02
<0,02

5
2

10
50

Benzo – k –
fluorantene
Benzo – g,h,i –
perilen
Indeno –
1,2,3,c,d – piren
Total HAP
Total
Hidrocarburi
petroliere/uleiuri
minerale din sol

mg/kg

0,0025

<0,0025

0,0216

<0,0025

<0,02

2

50

mg/kg

0,0061

<0,0025

0,0192

0,0046

<0,02

2

50

mg/kg

0,0045

<0,0025

0,0206

<0,0025

<0,02

2

50

mg/kg
mg/kg

0,0475
49,0

<0,0475
739

0,222
59,0

<0,0475
31,0

<0,1
<100

1000
1000

2000
2000
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VN-Valoare Normală PA - Prag de Alertă
PI
- Prag de IntervenţieValorile notate cu ”<” se
situează sub limita de determinare a metodei de încercare.s.u.-substanţă uscată

Analizând rezultatele obţinute pentru probele de sol prelevate de la adâncimea de 5 si 30
cm din zona forajului de observaţie F1 si F2, comparativ cu limitele impuse de Ordinul
MAPMnr. 756/1997se constată următoarele:
Pentru nici unul din poluantii analizati nu se ating pragurile de alerta conf. Ord. 756/1997 pentru
tipuri de sol mai putin sensibile. Se constata o usoare crestere a concentratiilor de metale in sol
fata de valoarea normala la Cu, Ni, Pb, Zn,in stratul superficial dar nu se pune problema unei
poluari semnificative deoarece in apele subterane prelevate la adancimea de 10 m aceasta
poluare nu este prezenta. Pentru evolutie se va monitoriza in continuare.
4.6.5. Monitorizarea factorilor de mediu
Monitorizarea factorilor de mediu se propune a se realiza conform Cap.2.10.

4.7. Sistem de scurgere a apelor pluviale
Apele pluviale sunt colectate gravitational prin intermediul unei retele de conducte tip PVC
SN4/conducte din beton cu D = 250 mm si L = 1229 ml / D = 120 mm si L = 808 ml si evacuate
in canal CN1, CT4,CS 2 Canal Colector Ruseni –Moftin- canal Homorod.
- Q pl.max = 0,8 x 16,8 x 0,45 x 85 = 514,08 l/s = 0,514 mc/s
- decantor si separator produse petroliere V = 9,5 mc ( pentru apele pluviale)
- Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate in canal Homorod

-

Indicatori de calitate

Valori admise (mg/l)

pluviale
-pH
- materii în suspensie
- substanţe extractibile cu
solv. org.

6,5-8,5
35
20

Frecvenţa de determinare de către beneficiar a indicatorilor fizico-chimici pentru apele
pluviale va fi anuala (la precipitaţii)

4.8. Alte depozitari chimice si zone de folosinta
Nu sunt alte depozite chimice decat cele prezentate la Cap.4.3.

4.9 Alte posibile impurităţi din folosinţa anterioară a amplasamentului
Nu se dispune de informaţii privind o eventuală poluare din folosinţa anterioara a
terenului. Pentru amplasamentul studiat sunt cunoscute investigaţii privind calitatea factorilor de
mediu: sol, ape freatice, cu ocazia elaborării prezentei documentatii si nu se constata o poluare
semnificativa a solului sau apelor subterane.
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5.0 Interpretarea datelor si recomandari
5.1. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

-

În baza informaţiilor prezentate până în această fază a raportului precum şi a celor
furnizate în documentaţia de însoţire a solicitării de autorizare integrată, se propune în continuare
un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată
poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.
Modelul conceptual presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare,
căilor de transmitere a poluării şi receptorilor sensibili. În baza lui se va decide apoi necesitatea
efectuării unor investigaţii suplimentare pentru a se atinge obiectivul general al raportului de
amplasament, acela de a se obţine un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul
actual.
Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:
date privind istoricul amplasamentului şi activităţile care se desfăşoara aici;
o procesele desfasurate, cantitati de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi;
o studii efectuate anterior pe amplasament;
o constatări pe calea vizitelor efectuate pe amplasament perioada 2017-2019;
o informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF -BAT referitoare la Directiva
IPPC.
Având în vedere caracterul eterogen al amplasamentului şi activităţilor derulate, în continuare
sunt prezentate, pentru o mai bună ilustrare, interconexiunile surse-căi-receptori separate pentru
instalaţia integrată şi pentru întregul amplasament .
Semnificaţiile noţiunilor utilizate sunt următoarele:
 Poluare directă pe calea aerului- emisii punctuale în atmosferă prin, ventilator, coş de
dispersie.;
 Poluare indirectă pe calea aerului- s-au constatat emisii fugitive şi difuze, dar care nu
afecteaza direct receptorii sensibili nefiind situati in imediata vecinatate fata de zona
amplasament instalatie;
 Poluare directă pe calea apei- nu sunt emisii de ape uzate neepurate în corpuri de apă de
suprafaţă ;
 Poluare indirectă pe calea apei- nu sunt folosinţe în aval de evacuare a apelor pluviale;
 Poluare directă a solului- nu sunt emisii de poluanţi direct în sol ;
 Poluare indirectă prin sol- de alţi factori de mediu, aer în imisie, prin depuneri şi infiltraţii;
 Poluare fonică- emisiile de zgomot pentru receptorii sensibili la poluarea fonică sunt in special
create de traficul rutier din zona si nicidecum de procesele tehnologice care sunt in spatii
inchise;
Instalaţia integrată a DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L., ce aparţine în
ansamblul ei are un impact asupra următorilor factori de mediu şi receptori sensibili:
Ponderea mai mare de emisii atmosferice revine sursei controlate.
Impactul indirect pe calea aerului asupra unor receptori sensibili (case de locuit) este de
intensitate redusă.
Impactul direct asupra apelor de suprafaţă (C.Homorod), este de intensitate redusă , evacuare
ape pluviale prin separare .
Pentru a completa baza de date referitoare la amplasamentul studiat, s-au prelevat probe de sol
si ape subterane, in conformitate cu Comunicarea Comisiei/Ghidul Comisiei Europene cu privire
la rapoartele privind situaţia de referinţă prevăzute Ia articolul 22 alin. (2) din Directiva
2010/75/UE privind emisiile industriale, este analizată în continuare în contextul concret, al
dotărilor existente, a modului de folosire a amplasamentului, a capacităţii de depozitare, etc.,
pentru a stabili dacă există circumstanţe care ar putea avea drept rezultat evacuarea acestora
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respectiv în cantităţi pentru a reprezenta un risc de poluare al aerului, solului şi apei subterane,
prin emisia actuala.
Informațiile obținute de la beneficiarul acestui raport de amplasament, coroborate cu
cercetările directe de pe amplasament și rezultatele măsurărilor efectuate pentru evaluarea stării
de calitate a factorilor de mediu aer, apă, sol-subsol indică faptul că activitățile desfășurate de
către DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. nu au produs o modificare a
calității mediului și nu reprezintă un factor de risc care ar putea afecta mediul
înconjurător.
Managementul mediului este o strategie pentru gestionarea evacuărilor sau a prevenirii
lor, din activitățile industriale, îmbunătăţindu-se astfel performanța integrată a platformei
industriale.
Astfel, implementarea sistemului de management de mediu precum și utilizarea
instrumentelor manageriale și tehnice, au permis identificarea punctelor slabe și a posibilităților
de optimizare, formularea și observarea obiectivelor de mediu și demonstrarea îmbunătățirii
continue a performanțelor de mediu ale DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L.
Din monitorizările efectuate în vederea evaluării impactului asupra factorilor de mediu în
zona amplasamentului, rezultă că nu sunt depășite valorile limită de emisie, prevăzute de
normativele în vigoare.
Activitatea desfășurată pe amplasamentul DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME
ELECTRICE S.R.L. nu generează impact semnificativ asupra mediului.

5.2. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI


pentru aer

Conform investigaţiilor efectuate concentraţia poluanţilor în emisie masurati, pentru COV,
se incadreaza in limitele reglementate.
Masurile propuse in concordanta cu recomandarile BAT, pentru reducerea poluarii:
Reducerea la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune
tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul
proceselor, întreţinerea echipamentelor de depoluare, întreţinerea în stare de curăţenie a căilor
de acces a perimetrului DRM DRÄXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE S.R.L. - alimentarea
prin intermediul unui sistem computerizat de control procese. Întregul ansamblu face posibilă
reducerea la minim emisiilor.
In scopul prevenirii și minimizării emisiilor fugitive de poluanți atmosferici, echipamentele
instalaţiei sunt prevăzute cu:
-sisteme de etanșare la pompele de vehiculare materii prime lichide
- supape de sigurantă la tancurile de stocare izocianat și poliol
- pompe cu garnituri duble
- număr minim de flanșe (conectori) pe circuite
- garnituri eficiente
Se utilizeaza o instalaţie de retinere constituită din casete de carton care actioneaza in momentul
cand matrita utilizata pentru injectie este suflata cu solutie antiaderenta. Injectia se realizeaza in
sistem inchis emisiile fugitive dispar in momentul in care este inchisa matrita, la deschiderea
matritelor deasemenea nu sunt emisii in aer.
Muncitorilor sunt asigurate echipamente speciale, salopete si masti de protectie. Anual se
realizeaza masuratori la locul de munca si la tubulatura de exhaustare.
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zgomot si vibratii

Nu se constată depăşirea nivelului de zgomot la limita inicintei, faţă de limitele reglementate de
STAS 10009-88, pentru limite zone industriale.
În apropierea unităţii la cel putin 50 m nu sunt receptori sensibili la poluare sonoră.
Masurile propuse in concordanta cu recomandarile BAT;
În ceea ce privește reducerea zgomotului, BAT este de a dezvolta și implementa o
strategie de reducere a zgomotului, cu măsuri generale și surse specifice, fiind aplicabile, cum ar
fi utilizarea sistemelor incintelor pentru operații unitare de mare de zgomot, cum ar fi shake-out și
prin măsuri suplimentare, în funcție de condițiile locale.
 in apa
Prevenirea contaminării apelor subterane și de suprafață este asigurată prin:
aplicarea metodelor de impermeabilizare ale incintei (hală betonată, platforme de acces și
tehnologice betonate);
- pre-epurare pentru apele uzate menajere
- decantor, separator uleiuri pentru apele pluviale.
Masurile propuse in concordanta cu recomandarile BAT, pentru reducerea poluarii:
Nu sunt pierderi de apa datorate defectiunilor, instalatiile sunt intretinute.
BAT pentru gestionarea apelor reziduale include prevenirea, separarea tipurilor de ape
uzate, maximizarea reciclării interne și aplicarea unui tratament adecvat pentru fiecare flux final.
Acest include tehnici care utilizează de exemplu interceptori de ulei, filtrare sau sedimentare.
Utilajele din cadrul amplasamentului folosesc apa industrială doar în circuit închis, reducând
astfel utilizarea apei în procesul tehnologic.
- folosirea utilajelor cu circuit închis al apei (grad de recirculare 90 - 95%)
- monitorizarea periodică a apei evacuate.


sol-subsol
Pentru incinta srudiata nu au fost identificate emisii semnificative pe sol si subsol. Nu se
constata o poluare semnificativa cu metale grele, fractiile compusilor organici si petrolieri un sunt
prezenti in sol peste limitele reglementate, conform investigatiilor realizate.
Masurile propuse in concordanta cu recomandarile BAT, pentru reducerea poluarii:
Pentru urmărirea calităţii apelor subterane sunt instituite puncte de prelevare cu urmarirea
posibilei degradari in timp a acestora;
 deseuri
Deşeurile provenite din activitatea desfăşurată pe amplasament sunt deşeuri reciclabile
(Cu,hârtie/carton, plastic, metal), deşeuri periculoase în cantități reduse (uleiuri uzate,
ambalaje contaminate, etc.).
Este organizată colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deşeuri, depozitarea în condiţii de
siguranţă pe tipuri, şi predarea acestora spre valorificare/eliminare, cu respectarea ierarhiei
deșeurilor.
Evidenţa gestiunii deşeurilor se efectuează conform HG 856/2002.
Societatea deţine plan de acţiune privind managementul deşeurilor generate de producţie
(inclusiv măsuri pentru reducerea cantităţilor de deşeuri generate).
Gospodărirea deşeurilor pe amplasament se realizează conform legislaţiei în vigoare şi
cerinţelor BAT. Toate deşeurile care pot fi reciclate sunt trimise spre reciclare. Colectarea
tuturor deşeurilor de pe amplasament se realizează pe categorii şi nu sunt amestecate
diferitele tipuri de deşeuri. Vor fi respectate prevederile Legii 211 din noiembrie 2011privind
gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. Nu sunt necesare masuri
suplimentare pentru minimizarea si recuperarea deseurilor.
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 energie
Sistemul de management de mediu cuprinde obiective anuale privind creșterea eficienței
energetice, prin:
- dezvoltarea unui plan de eficiență energetică;
- utilizarea de tehnici care reduc consumul de energie (program de mentenanță a
echipementelor consumatoare de energie), cu scopul reducerii emisiilor directe (arderea
carburanților în mijloacele de transport auto) și indirecte (energie electrică);
Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul naţional, de la reţeaua existentă în zonă.
Energia electrică este utilizată pentru funcţionarea utilajelor din dotare şi pentru iluminat.

Intocmit
Ing.ec. Gyori Ana Maria
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