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AUTORIZAÞIE INTEGRATÃ DE MEDIU 
Nr. 64 din 03.01.2012 

valabilã pânã la data de 03.01.2022 
 
 
 
 
Titularul activitãþii: SC MEDILINE EXIM SRL 
Locaþia activitãþii: Comuna Sopot, T 67, P 3, judeþul Dolj 
 
 
 
Categoria de activitate conform anexei 1 din OUG nr. 152/2005:  
 5.1. Instalaþii pentru eliminarea sau valorificarea deºeurilor periculoase 
având o capacitate mai mare de 10 t/zi.  
 
Cod CAEN: 3821 Tratarea ºi eliminarea deºeurilor nepericuloase; 
Cod CAEN: 3822 Tratarea ºi eliminarea deºeurilor periculoase; 
  
COD SNAP: 090202 - Incinerarea deºeurilor/incinerarea deºeurilor industriale; 

   090207 - Incinerarea deºeurilor spitaliceºti; 
 
COD NOSE:109.03.02-Incinerarea deºeurilor/incinerarea deºeurilor industriale; 
             109.03.04 - Incinerarea deºeurilor spitaliceºti; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisã de: Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Craiova   
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITÃÞII 

 
1.1.  Numele titularului de activitate: S.C. MEDILINE EXIM S.R.L. 
1.2. Adresa sediu social: Bucureºti, sector 4, str. Garniþei, nr. 4, Bl. 56, sc. 1, et. 2, 
ap. 14; 
Telefon: 0729039839; 0729039855; Fax: 021/4205494;  
E- mail: adyna_mihai@yahoo.com 
1.3. Adresa punct de lucru: Comuna Sopot, T 67, P 3, judeþul Dolj 
1.4. Numãr de înregistrare la Registrul Comerþului: J40/3613/2002;  

        CUI RO 14615626 
1.5. Proprietarul terenului: 
Terenul pe care se aflã amplasatã instalaþia este situat în extravilanul comunei Sopot 
ºi este proprietatea S.C. Mediline Exim S.R.L. conform Contractului de vânzare- 
cumpãrare autentificat cu nr. 444/11.05.2009 de cãtre Biroul Notarului Public Papa 
Eugenia. 
Coordonate Stereo 1970: 

X Y 
324104,790 381498,789 
324075,893 381557,702 
323985,396 381513,517 
323996,727 381491,316 
324018,499 381456,657 
324104,790 381498,789 

 
 
2. TEMEIUL LEGAL 

Ca urmare a cererii adresate de SC Mediline Exim SRL, înregistratã la ARPM 
Craiova cu nr. 10282/02.08.2011. 

- în urma analizãrii documentaþiei de  solicitare a autorizaþiei integrate de mediu; 
- în urma evaluãrii condiþiilor de operare ºi a respectãrii cerinþelor OUG nr. 

152/2005 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii, aprobatã prin Legea nr. 
84/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

- în urma evaluãrii condiþiilor  specifice de operare ºi a respectãrii cerinþelor HG 
128/2002 privind incinerarea deºeurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;  

- pe baza prevederilor legislaþiei referitoare la deºeuri, în corelaþie cu legislaþia 
UE:  

- Legea 211/2011 privind regimul deºeurilor;  
- Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea 

deºeurilor;  
- H.G. 1061/2008 privind Procedura de reglementare ºi control al transportului 

deºeurilor periculoase ºi nepericuloase pe teritoriul Romaniei; 
- H.G. 856/2002 privind evidenþa gestiunii deºeurilor ºi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deºeurile, inclusiv deºeurile periculoase, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare;  
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- H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare ºi procedurilor 

preliminare de acceptare a deºeurilor la depozitare ºi lista naþionalã de deºeuri 
acceptate în fiecare clasã de depozit de deºeuri; 

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deºeurilor;  
- H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor ºi a deºeurilor de ambalaje cu 

modificãrile ºi completãrile ulterioare;  
- H.G. 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 la HG 1470/2004 privind 

Strategia Naþionalã ºi Planul Naþional de Gestionare al Deºeurilor; 
- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecþia mediului, aprobatã prin                         

Legea 265/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
- în baza Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a 

autorizaþiei integrate de mediu cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
    -    în baza HG nr. 918/2010 privind reorganizarea ºi funcþionarea Agenþiei 
Naþionale pentru Protecþia Mediului ºi a instituþiilor publice aflate în subordinea 
acesteia; 

în condiþiile în care orice emisie rezultatã din activitate va fi în conformitate cu 
cerinþele legislaþiei de mediu din România, armonizatã cu legislaþia Uniunii Europene 
în domeniul protecþiei mediului,  

se emite: Autorizaþia integratã de mediu nr. 64/03.01.2012 
pentru: SC MEDILINE EXIM SRL Bucureºti 
 

Autorizaþia de mediu include condiþiile necesare pentru asigurarea cã: 
- sunt luate toate mãsurile preventive adecvate împotriva poluãrii, în special prin 

aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; 
- nu este cauzatã poluare semnificativã; 
- este evitatã generarea deºeurilor, iar acolo unde deºeurile sunt produse ele sunt 

recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilã din punct de vedere 
tehnic ºi economic, deºeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact 
asupra mediului; 

- este utilizatã eficient energia; 
- sunt luate mãsuri necesare pentru a preveni accidentele ºi a limita consecinþele 

lor; 
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiþiile anormale 

de funcþionare; 
- sunt luate mãsurile necesare pentru încetarea definitivã a acitivitãþii astfel încât 

sã se evite orice risc de poluare ºi sã se refacã amplasamentul la starea iniþialã 
pentru a fi utilizat în circuitul economic. 

Autorizaþia integratã de mediu conþine cerinþe de monitorizare adecvate descãrcãrilor 
de poluanþi care au loc ºi specificã metodologia ºi frecvenþa de mãsurare, procedura 
de evaluare ºi obligaþia de a furniza autoritãþii competente datele solicitate de aceasta 
pentru verificarea conformãrii cu autorizaþia. 
Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobatã prin Legea nr. 265, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, art 17, alin (3) ºi (4), nerespectarea 
prevederilor autorizaþiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de 

mailto:office@arpmdj.anpm.ro


ARPM Craiova: Autorizaþie Integratã de Mediu nr. 64/03.01.2012 

AGENÞIA REGIONALÃ PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI CRAIOVA 
Adresa: Str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251.530.010  Fax : 0251.419035 
e-mail : office@arpmdj.anpm.ro 

Pagina 5 din 45 
 

regelementare de cãtre autoritatea competentã pentru protecþia mediului care l-a 
emis, dupã o notificare prealabilã prin care se acordã cel mult 60 zile pentru 
îndeplinirea obligaþiilor. Suspendarea se menþine pânã la eliminarea cauzelor dar nu 
mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendãrii, desfãºurarea activitãþii este interzisã. În 
cazul în care nu s-au îndeplinit condiþiile stabilite prin actul de suspendare, 
autoritatea competentã pentru protecþia mediului dispune, dupã expirarea termenului 
de suspendare, anularea autorizaþiei. Dispoziþiile de suspendare ºi implicit de 
încetare a desfãºurãrii activitãþii sunt executorii de drept. 
 
3.CATEGORIA DE ACTIVITATE 

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005 privind 
prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii aprobatã prin Legea 265/2006 cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare:  

5.1.  Instalaþii pentru eliminarea deºeurilor periculoase având o capacitate 
mai mare de 10 t/zi.  

- Cod CAEN: 3822 � tratarea ºi eliminarea deºeurilor periculoase; 3821 � 
tratarea ºi eliminarea deºeurilor nepericuloase; 

- Cod EPRTR conform HG 140/2008, privind stabilirea unor masuri pentru 
aplicarea Regulamentului European 166/2006 privind infiintarea Registrului 
European al poluantilor Emisi si Transferaþi: 5.a. Instalaþii pentru eliminarea sau 
valorificarea deºeurilor periculoase. 
 
4. DOCUMENTAÞIA SOLICITÃRII 

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaþiei integrate de mediu; 
- Raport de amplasament întocmit de ing. Dumitriu Elvira PFA;  
- Certificat de înregistrare cu certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti nr. J40/3613/2002; CUI 
14615626/2002; 

- Autorizaþie de construire nr. 25/08.07.2010- Consiliul Judeþean Dolj; 
- Autorizaþie sanitarã de funcþionare nr. 1398/02.08.2011- Direcþia de Sãnãtate 

Publicã Dolj; 
- Autorizaþii PSI nr. 32419 ºi 32420 din 27.10.2011- M.A.I- Inspectoratul pentru 

Situaþii de Urgenþã �Oltenia� al judeþului Dolj; 
- Referat tehnic de evaluare privind impactul asupra stãrii de sãnãtate a 

populaþiei întocmit de Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã Bucureºti, 
înaintat cu adresa nr. 1139/25.02.2010; 

- Studiu de dispersie elaborat de Dumitriu Elvira PFA în aprilie 2011; 
- Acord de mediu RO-ANPM/nr. 06/21.06.2010 revizuit la data de 07.07.2011 

emis de ANPM Bucureºti; 
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 0010347/30.03.2011 

incheiat cu SC AV MERIDIAN CONSTRUCT SRL; 
- Contract de prestãri servicii de preluare ape uzate nr. 63/24.03.2011- SC ONIX 

DESIGN CONSULTING SRL; 
- Acord de principiu privind preluarea deºeurilor din 28.03.2011- SC VIVANI 

SALUBRITATE SA; 
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- Aviz tehnic de racordare nr. 3027/03.09.2010- SC CEZ DISTRIBUÞIE SA; 
- Autorizaþie de Gospodãrire a Apelor nr. 155/23.05.2009 emisã de A.N. Apele 

Române- Administraþia Bazinalã de Apã Jiu; 
- Planul de apãrare împotriva inundaþiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidentelor la construcþiile hidrotehnice vizat de SGA Dolj; 
- Plan de intervenþie pentru situaþii accidentale; 
- Scenariu de securitate la incendiu; 
- Proceduri operaþionale de lucru; 
- Plan de încadrare în zonã ºi plan de situaþie; 
- Fiºe Tehnice de Securitate pentru substanþele periculoase prezente pe 

amplasament; 
- Dovadã platã taxã ºi tarif; 
- Dovadã anunþuri publice. 
- Program de Monitorizare al Factorilor de Mediu avizat de ARPM Craiova; 
Pe perioada derulãrii procedurii de emitere a autorizaþiei integrate de mediu 

Comitetul de Salvare a Sopotului a sesizat ARPM Craiova referitor la distanþa 
locaþiei faþã de cea mai apropiatã construcþie ºi garanþia menþinerii timp de douã 
minute a gazelor în camera postcombustie la temperatura de 11000C. În urma 
rãspunsului operatorului ecomonic solicitat de ARPM Craiova, sesizarea a fost 
clasatã.  
 
5. MANAGEMENTUL ACTIVITÃÞII 
5.1. Responsabilitãþi 
           1. Titularul/operatorul autorizaþiei va stabili ºi va menþine un Sistem de 
Management al Autorizatiei (SMA) care sã îndeplineascã cerinþele prezentei 
autorizaþii. SMA va evalua toate operaþiunile ºi va revizui toate opþiunile accesibile 
pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producþiei mai curate, reducerii ºi 
minimizãrii deºeurilor ºi va include o planificare a obiectivelor ºi a sarcinilor de 
mediu. 
           2. Titularul autorizaþiei integrate de mediu trebuie sã asigure prin decizie o 
persoanã responsabilã cu probleme de protecþia mediului care va fi în orice moment 
disponibilã pentru a se întâlni cu reprezentanþii autoritãþilor de mediu. În conformitate 
cu prevederile OUG nr.195/2005 aprobatã prin Legea 265/2006 privind protecþia 
mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, persoana desemnatã cu atribuþii 
în domeniul protecþiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de 
verificare, inspecþie ºi control, punându-le la dispoziþie evidenþa mãsurãtorilor proprii 
ºi toate celelate documente relevante ºi le va facilita controlul activitãþii precum ºi 
prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite 
pentru verificare, inspecþie ºi control la instalaþiile tehnologice generatoare de impact 
asupra mediului, la echipamentele ºi instalaþiile de depoluare a mediului, precum ºi în 
spaþiile sau în zonele aferente acestora. 

 3. Titularul activitãþii are obligaþia de a realiza  în totalitate ºi la termen, 
mãsurile impuse prin actele de constatare încheiate de  persoane împuternicite cu 
activitãþi de verificare, inspecþie ºi control. 
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            4.  Titularul/operatorul activitãþii are obligaþia de a lua mãsurile necesare 
remedierii oricãrui prejudiciu cauzat vecinãtãþilor sau mediului în general. 
    5. În cazul producerii unui prejudiciu, conform prevederilor OUG 68/2007, 
titularul activitãþii va suporta costul pentru repararea prejudiciului ºi va înlãtura 
urmãrile produse de acesta, restabilind condiþiile anterioare producerii prejudiciului, 
potrivit principiului �poluatorul plãteºte� 
            6.  Titularul autorizaþiei integrate de mediu trebuie sã asigure în fiecare 
moment siguranþa instalaþiilor printr-o întreþinere planificatã, pentru aceasta se vor 
elabora programe de inspecþie ºi revizie, a cãror desfãºurare se va prezenta într-un 
registru. 
   7. Toate echipamentele ºi instalaþiile utilizate în desfãºurarea activitãþii a 
cãror avarie sau funcþionare necorespunzãtoare ar putea conduce la un impact negativ 
asupra mediului, vor fi întreþinute în condiþii optime de lucru. 
   8. Operatorul va înregistra ºi investiga orice reclamaþie sau sesizare pe care o 
primeºte referitoare la mediu. Înregistrarea va cuprinde date referitoare la 
reclamaþie/sesizare, investigarea fãcutã ºi orice acþiune întreprinsã pentru soluþionare. 
 
5.2.  Acþiuni de control  
            1. Titularul/operatorul activitãþii are obligaþia sã respecte condiiþile impuse 
prin prezenta autorizaþie ºi va iniþia investigaþii ºi acþiuni de remediere în cazul unor 
neconformitãþi cu prevederile acesteia. 
           2.  Titularul/operatorul activitãþii va lua toate mãsurile de prevenire eficientã a 
poluãrii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile, ºi de limitare 
a consecinþelor acestora. 
 
5.3. Conºtientizare ºi instruire 
Titularul autorizaþiei trebuie sã transmitã câte o copie a prezentei autorizaþii tuturor 
angajaþilor ale cãror sarcini sunt legate de oricare din condiþiile cuprinse în aceasta. 
Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sã fie calificat conform specificului 
instalaþiei, pe bazã de studii, instruiri ºi/sau instruiri adecvate confirmate. 
Se vor prelucra instrucþiunile de lucru atât pentru operare cât ºi pentru procesele de 
pornire/oprire ºi pentru lucrãrile de reparaþie/revizie a instalaþiei. 
Titularul autorizaþiei trebuie sã asigure accesul publicului interesat la informaþiile 
privind performanþele de mediu ale instalaþiei care face obiectul prezentei autorizaþii. 
 
5.4.  Notificarea autoritãþilor 
5.4.1. Titularul activitãþili are obligaþia de a notifica autoritatea competentã 
pentru protecþia mediului dacã intervin elemente noi, necunoscute la data 
emiterii autorizaþiei de mediu, precum ºi asupra oricãror modificãri ale 
condiþiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea 
modificãrii. 
5.4.2.Titularul activitãþii/operatorul are obligaþia de o notifica autoritãþile competente 
pentru protecþia mediului  în  termen  de  24  ore  din  momentul  producerii  oricãror  
emisii apãrute incindental, accidental ori ca urmare a unui accident major, precum ºi 
a oricãrei funcþionãri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor 
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de monitorizare care poate duce la pierderea controlului oricãrui sistem de reducere a 
poluãrii de pe amplasament. 
Persoanele autorizate de titularul/operatorul activitãþii vor înregistra ºi notifica 
incidentul. În notificarea transmisã cãtre autoritãþile competente pentru protecþia 
mediului se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment ºi mãsurile 
luate pentru a minimaliza emisiile ºi a preveni repetarea acestora. Un raport care 
descrie pe scurt incidentul trebuie depus ºi ca parte a Raportului Anual de Mediu 
(RAM). 
5.4.3.  În cazul unor situaþii de urgenþã, definite conform OUG nr. 21/2004, aprobatã 
prin Legea nr. 15/2005, va fi anunþat Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã, care 
asigurã coordonarea unitarã ºi permanentã a activitãþii de prevenire ºi gestionare a 
situaþiilor de urgenþã. 
5.4.4. În cazul oricãrei situaþii de mai jos, titularul/operatorul activitãþii va trimite o 
notificare autoritãþii competente pentru protecþia mediului înainte de realizarea 
modificãrii, referitoare la: 
- încetarea temporarã sau definitivã a unei parþi ori a întregii instalaþii autorizate; 
- încetarea oricãrei pãrþi sau a întregii instalaþii autorizate pentru o perioadã mai mare 
de un an; 
- reluarea exploatãrii unei pãrþi sau a întregii instalaþii autorizate dupã oprire. 
5.4.5. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activitãþii suportã costul 
pentru repararea prejudiciului ºi înlãturã urmãrile produse de acesta, restabilind 
condiþiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului �poluatorul 
plãteºte�. Se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007, privind rãspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea ºi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobatã de 
Legea nr. 19/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
 
6.MATERII PRIME ªI AUXILIARE 
6.1. Materii prime � în instalaþie se vor incinera deºeuri medicale ºi industriale 
periculoase ºi nepericuloase, cât ºi subproduselor de origine animalã nedestinate 
consumului uman din categoria a-3-a conform Regulamentului CE nr. 1774/2002.     

Lista deºeurilor incinerate, codificate conform anexei nr. 2 din HG 856/2002 
02 deºeuri din agriculturã, horticulturã, acvaculturã, silviculturã, vânãtoare ºi 
pescuit, de la prepararea ºi procesarea alimentelor: 
02 01  deºeuri din agriculturã, horticulturã, acvaculturã, silviculturã, vânãtoare ºi 
pescuit: 
02 01 02 deºeuri de þesuturi animale; 
02 01 03 deºeuri de þesuturi vegetale; 
02 01 04 deºeuri de materiale plastice (cu excepþia ambalajelor); 
02 01 07 deºeuri din exploatarea forestierã; 
02 01 08* deºeuri agrochimice cu conþinut de substanþe periculoase; 
02 01 09 deºeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02.01.08; 
02 02  deºeuri de la prepararea ºi procesarea cãrnii, peºtelui ºi altor alimente de 
origine animalã: 
02 02 02 deºeuri de þesuturi animale; 
02 02 03 materii care nu se preteazã consumului sau procesãrii; 
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02 03  deºeuri de la prepararea ºi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, 
uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului ºi tutunului, producerea 
conservelor, prepararea ºi fermentarea drojdiei ºi extractului de drojdie ºi melasei: 
02 03 01 nãmoluri de spãlare, curãþare, decojire, centrifugare ºi separare; 
02 03 02 deºeuri de agenþi de conservare; 
02 03 03 deºeuri de la extracþia cu solvenþi; 
02 03 04 materii care nu se preteazã consumului sau procesãrii; 
02 04  deºeuri de la procesarea zahãrului: 
02 04 01 nãmoluri de la curãþarea ºi spãlarea sfeclei de zahãr; 
02 04 02 deºeuri de carbonat de calciu; 
02 05  deºeuri din industria produselor lactate: 
02 05 01 materii care nu se preteazã consumului sau procesãrii; 
02 06  deºeuri din industria produselor de panificaþie ºi cofetãrie 
02 06 01 materii care nu se preteazã consumului sau procesãrii; 
02 07  deºeuri de la producerea bãuturilor alcoolice ºi nealcoolice (exceptând 
cafeaua, ceaiul ºi cacaua): 
02 07 01 deºeuri de la spãlarea, curãþarea ºi prelucrarea mecanicã a materiei prime; 
02 07 02 deºeuri de la distilarea bãuturilor alcoolice; 
02 07 03 deºeuri de la tratamente chimice; 
02 07 04 materii care nu se preteazã consumului sau procesãrii; 
03  deºeuri de la prelucarea lemnului ºi producerea plãcilor ºi mobilei, pastei de 
hârtie ºi cartonului 
03 01 deºeuri de la procesarea lemnului ºi producerea plãcilor ºi mobilei: 
03 01 01 deºeuri de scoarþã ºi de plutã; 
03 01 04* rumeguº, talaº, aºchii, resturi de scândurã ºi furnir cu conþinut de substanþe 
periculoase; 
03 01 05 rumeguº, talaº, aºchii, resturi de scândurã ºi furnir, altele decât cele 
specificate la 03 01 04; 
03 02 deºeuri de la conservarea lemnului: 
03 02 01*  agenþi de conservare organici nehalogenaþi pentru lemn; 
03 02 02* agenþi de conservare organocloruraþi pentru lemn; 
03 02 03*  agenti de conservare organometalici pentru lemn; 
03 02 04*  agenþi de conservare anorganici pentru lemn; 
03 02 05*  alþi agenþi de conservare pentru lemn cu conþinut de substanþe periculoase; 
03 03 deºeuri de la producerea ºi procesarea pastei de hârtie, hârtiei ºi cartonului: 
03 03 01 deºeuri de lemn ºi de scoarþã; 
03 03 02 nãmoluri de leºie verde ( de la recuperarea soluþiilor de fierbere); 
03 03 05 nãmoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei; 
03 03 07 deºeuri mecanice de la fierberea hârtiei ºi cartonului reciclate; 
03 03 08 deºeuri de la sortarea hârtiri ºi cartonului destinate reciclãrii; 
03 03 09 deºeuri de nãmol de caustificare; 
03 03 10 fibre, nãmoluri de la separarea mecanicã, cu conþinut de fibre, material de 
umpluturã, cretare; 
04  deºeuri din industriile pielãriei, blãnãriei ºi textilã 
04 01 deºeuri din industriile pielãriei ºi blãnãriei: 
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04 01 01 deºeuri de seruire; 
04 01 02 deºeuri de cenuºãrire; 
04 01 03* deºeuri de la degresare cu conþinut de solvenþi fãrã fazã lichidã; 
04 01 04 flota de tãbãcire cu conþinut de crom; 
04 01 05 flota de tãbãcire fãrã conþinut de crom; 
04 01 07 nãmoluri, în special de la epurarea efluenþilor în incintã, fãrã conþinut de 
crom; 
04 01 08 deºeuri de piele tãbãcitã (rãzãturi, stutuituri, tãieturi, praf de lustruit) cu 
conþinut de crom; 
04 01 09 deºeuri de la apretare ºi finisare; 
04 02 deºeuri din industria textilã: 
04 02 09 deºeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, 
plastomeri); 
04 02 10 materii organice din produse naturale (grãsime, cearã); 
04 02 14* deºeuri de la finisare cu conþinut de solvenþi organici; 
04 02 15 deºeuri de la finisare cu alt conþinut decât cel specificat la 04 02 14; 
04 02 16* coloranþi ºi pigmenþi cu conþinut de substanþe periculoase; 
04 02 17 coloranþi ºi pigmenþi, alþii decât cei specificaþi la 04 02 16; 
04 02 19* nãmoluri de la epurarea efluenþilor în incintã cu conþinut de substanþe 
periculoase; 
04 02 21 deºeuri de fibre textile neprocesate; 
04 02 22 deºeuri de fibre textile procesate; 
09 deºeuri din industria fotograficã 
09 01 deºeuri din industria fotograficã: 
09 01 01* developanþi pe bazã de apã ºi soluþii de activare; 
09 01 02* soluþii de developare pe bazã de apã pentru plãcile offset; 
09 01 03* soluþii de developare pe bazã de solvenþi; 
09 01 04* soluþii de fixare; 
09 01 05* soluþii de albire ºi soluþii de albire fixatoare; 
09 01 06* deºeuri cu conþinut de argint de la tratarea în incintã a deºeurilor 
fotografice; 
09 01 07 film sau hârtie fotograficã cu conþinut de argint sau compuºi de argint; 
09 01 08 film sau hârtie fotograficã fãrã conþinut de argint sau compuºi de argint; 
09 01 10 camere de unicã folosinþã fãrã baterii; 
09 01 11* camerã de unicã folosinþã cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 
03; 
09 01 12  camere de unicã folosinþã cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 
00; 
09 01 13* deºeuri apoase lichide de la recuperarea în incintã a argintului, altele decât 
cele specificate la 09 01 06; 
13 deºeuri uleioase ºi deºeuri de combustibili lichizi (cu excepþia uleiurilor 
comestibile ºi a celor din capitolele 05, 12 ºi 19) 
13 05 deºeuri de la separarea ulei/apã: 
13 05 01* solide din pãturile de nisip ºi separatoarele ulei/apã; 
13 05 02* nãmoluri de la separatoarele ulei/apã; 
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13 05 03* nãmoluri de intercepþie; 
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apã; 
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apã; 
13 05 08* amestecuri de deºeuri de la pãturile de nisip ºi separatoarele ulei/apã; 
13 07 deºeuri de combustibili lichizi 
13 07 01* ulei combustibil ºi combustibil diesel; 
13 07 03* alþi combustibili (inclusiv amestecuri); 
13 08  alte deºeuri uleioase nespecificate: 
13 08 01* nãmoluri ºi emulsii de la desalinizare; 
13 08 02* alte emulsii 
16  deºeuri nespecificate în altã parte 
16 05 containere pentru gaze sub presiune ºi chimicale expirate 
16 05 06* substanþe chimice de laborator constând din sau continând substanþe 
periculoase inclusiv amestecurile de substanþe chimice de laborator; 
16 05 07* substanþe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau 
conþinând substanþe periculoase; 
16 05 08* substanþe chimice organice de laborator expirate, constând din sau 
conþinând substanþe periculoase; 
16 05 09 substanþe chimice expirate, altele decât ce menþionate la 16 05 06, 16 05 07 
sau 16 05 08; 
16 07  deºeuri de la curãþarea cisternelor de transport ºi de stocare (cu excepþia 05 ºi 
13): 
16 07 08* deºeuri cu conþinut de þiþei; 
16 07 09* deºeuri conþinând alte substanþe periculoase; 
15 deºeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante ºi 
îmbrãcãminte de protecþie, nespecificate în altã parte: 
15 01  ambalaje (inclusiv deºeurile de ambalaje municipale colectate separat): 
15 01 09 ambalaje din materiale textile; 
15 01 10* ambalaje care conþin reziduuri sau sunt contaminate cu substanþe 
periculoase; 
15 02  absorbanþi, materiale filtrante, materiale de lustruire ºi echipamente de 
protecþie: 
15 02 02* absorbanþi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã altã specificaþie), 
materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protecþie contaminatã cu substanþe 
periculoase; 
15 02 03 absorbanþi, materiale filtrante, materiale de lustruire ºi îmbrãcãminte de 
protecþie, altele decât cele specificate la 15 02 02; 
18  deºeuri rezultate din activitãþile unitãþilor sanitare ºi din activitãþi veterinare 
ºi/sau cercetãri conexe (cu excepþia deºeurilor de la prepararea hranei în bucãtãrii 
sau restaurante care nu au legãturã directã cu activitatea sanitarã); 
18 01 deºeuri rezultate din activitãþile de prevenire, diagnostic ºi tratament 
desfãºurate în unitãþile sanitare: 
18 01 01 obiecte ascuþite (cu excepþia 18 01 03); 
18 01 02 fragmente ºi organe umane, inclusiv recipienþi de sânge ºi sânge conservat 
(cu excepþia 18 01 03); 
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18 01 03* deºeuri a cãror colectare ºi eliminare fac obiectul unor mãsuri speciale 
privind prevenirea infecþiilor; 
18 01 04 deºeuri a cãror colectare ºi eliminare nu fac obiectul unor mãsuri speciale 
privind prevenirea infecþiilor (de ex: îmbrãcãminte, aparate gipsate, lenjerie, 
îmbrãcãminte disponibilã, scutece); 
18 01 06* chimicale constând din sau conþinând substanþe periculoase; 
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06; 
18 01 08* medicamente citotoxice ºi citostatice; 
18 01 09  medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08; 
18 01 10*  deºeuri de amalgam de la tratamente stomatologice; 
18 02  deºeuri din unitãþile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament ºi prevenire 
a bolilor: 
18 02 01 obiecte ascuþite (cu excepþia 18 02 02); 
18 02 02* deºeuri a cãror colectare ºi eliminare fac obiectul unor mãsuri speciale 
pentru prevenirea infecþiilor; 
18 02 03 deºeuri a cãror colectare ºi eliminare nu fac obiectul unor mãsuri speciale 
pentru prevenirea infecþiilor; 
18 02 05* chimicale constând sau continând substanþe periculoase; 
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05; 
18 02 07* medicamente citotoxice ºi citostatice; 
18 02 08  medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07; 
20 deºeuri municipale ºi asimilabile din comerþ, industrie, instituþii, inclusiv 
fracþiuni colectate separat 
20 01 10 îmbrãcãminte; 
20 01 11 textile; 
20 01 13* solvenþi; 
20 01 17*substanþe chimice fotografice; 
20 01 19* pesticide; 
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi ºi rãºini conþinând substanþe periculoase; 
20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi ºi rãºini, altele decât cele specificate la 20 01 27; 
20 01 29* detergenþi cu conþinut de substanþe periculoase; 
20 01 30 detergenþi, alþii decât cei specificaþi la 20 01 29; 
20 01 31* medicamente citotoxice ºi citostatice; 
20 01 32  medicamente, altele decât cele menþionate la 20 01 31; 
20 01 37* lemn cu conþinut de substanþe periculoase; 
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37; 
20 01 39 materiale plastice. 
Nu vor fi incinerate deºeuri radioactive ºi/sau explozibile. 
Deºeurile nepericuloase vor fi acceptate la incinerare numai în condiþiile în care 
acestea nu se pot valorifica. 
Deºeurile periculoase rezultate din activitatea medicalã vor fi incinerate în ºarje 
separate fãrã a fi amestecate cu alte categorii de deºeuri; 
Operatorul instalaþiei este obligat sã stipuleze în contractele încheiate cu beneficiarii 
respectarea tipului de ambalaj corespunzãtor deºeului destinat incinerãrii (saci, cutii, 
culori, etc.) 
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Operatorul instalaþiei va introduce la incinerare deºeurile în funcþie de compoziþia 
acestora, pe baza unor calcule preliminare pentru respectarea condiþiilor impuse prin 
prezenta autorizaþie privind emisiile. 
Se va avea în vedere respectarea unei cantitãþi maxime în halogeni de 10 % în 
deºeurile supuse incinerãrii. 
Deºeurile rezultate din activitatea medicalã, care nu se recomandã a fi incinerate sunt: 
recipiente ce conþin gaz sub presiune (efect inflamabil ºi exploziv); reactivi chimici în 
cantitãþi mari; deºeuri radioactive; sãruri ce conþin argint sau deºeuri care provin de la 
radiografii (se recomandã recuperarea argintului); deºeuri din material plastic 
halogenat (PVC- efect cancerigen); recipiente ce conþin metale grele; 
Conþinutul maxim de poluanþi ce se regãsesc în deºeurile supuse incinerãrii nu vor 
depãºi urmãtoarele valori maxime: pulberi- 200 mg/m3; funingine/material nears- 20 
mg/m3; SO2- 250 mg/m3; HF- 7 mg/m3; HCl- 150 mg/m3; As- 0,3 mg/m3; Cd- 0,15 
mg/m3; Co- 0,3 mg/m3; Cr- 0,95 mg/m3; Pb- 0,19 mg/m3; Ni- 0,3 mg/m3; Hg + 
compuºi de Hg ( din care 10 % metalic)- 1 mg/m3; PCB+ PCP- 50 ppm;  
Conþinutul de PCB + PCP dintr-o ºarjã supusã incinerãrii nu va depãºi 5 % din 
cantitatea incineratã.   
6.2. Materiale auxiliare: 
a) Substanþe dezinfectante: var cloros (clorurã de var) cca. 150 kg/an, se 
achiziþioneazã în saci (PE + hârtie).  
b) Substanþe neutralizare gaze arse: hidroxid de sodiu solid- cca. 200 kg/an. Se 
achiziþioneazã ambalat în saci (PE+hârtie) sau în butoaie metalice;  
c) GPL- aprovizionat de la diverºi furnizori; depozitat în cele ºase stocatoare speciale 
de 5000 l fiecare;  
d) freon R404A: agent frigorific în vaporizatoarele instalaþiei ce deserveºte depozitul 
de refrigerare ºi cel de congelare;  
 
7. RESURSE: APÃ, ENERGIE, GAZE NATURALE  
 
7.1. APA � conform autorizaþiei de gospodãrire a apelor nr. 155/23.05.2011 
emisã de Administraþia Bazinalã de Apã Jiu  
 
1. Alimentarea cu apã în scop igienico - sanitar: 
1.1. Sursa: foraj hidrogeologic cu urmãtoarele caracteristici tehnice: H=21 m, NHS=2 
m, NHD=4 m, Qexpl=48 mc/h (13,33 l/s). Coordonatele în sistemul de referinþã Stereo 
70 ale sursei: X=324071; Y=381489.  
1.2. Volume ºi debite de apã autorizate: 
- zilnic minim: 0,803 mc/zi (0,0278 l/s), 
- zilnic mediu: 3,21 mc/zi (0,111 l/s), 
- zilnic maxim: 4,17 mc/zi (0,144 l/s). 
- anual: 835 mc. 
1.3. Instalaþii de captare: electropompã submersibilã WILO TWU4 cu debitul de 3 
mc/h (0,83l/s), H=18 mCA, P=1,0kW. Apa se vehiculeazã în instalaþie printr-un 
hidrofor cu volum de 80 l.  
1.4. Instalaþii de tratare: -  
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1.5. Reþeaua de aducþiune ºi înmagazinare: conductã din polipropilenã PPR, Dn=25 
mm, L=25 m de la electropompã la cãminul hidrofor. 
1.6. Reþeaua de distribuþie: conducte din PPR cu Dn = 32 mm, L=20 m. 
 
2. Alimentarea cu apã tehnologicã (pentru preparare soluþii, spãlare roþi auto, 
spãlare platforme ºi ambalaje ºi pentru rãcire rezervoare GPL)  
2.1.Sursa: idem  1.1. 
2.2. Volume ºi debite de apã autorizate: 
- zilnic minim: 2,501 mc/zi (0,056 l/s), 
- zilnic mediu: 4,162 mc/zi (0,073 l/s), 
- zilnic maxim: 8,407 mc/zi (1,199 l/s). 
- anual: 558 mc. 
Acestea rezultã din însumarea necesarului defalcat pe activitãþi dupã cum urmeazã: 

 pentru epurare gaze: 
- zilnic minim: 0,747 mc/zi (0,0259 l/s) 
- zilnic mediu = 0,8 mc/zi (0,0277 l/s) 
- zilnic maxim = 1,04 mc/zi (0,036 l/s) 
- anual = 208 mc. 

 pentru spãlare platforme ºi ambalaje: 
- zilnic minim = 0,214 mc/zi (0,0074 l/s), 
- zilnic mediu = 0,282 mc/zi (0,0097 l/s), 
- zilnic maxim = 0,367 mc/zi (0,0127 l/s), 
- anual = 73,32 mc. 

 pentru rãcire rezervoare GPL: 
- zilnic minim = 1,54 mc/zi (0,0178 l/s) 
- zilnic mediu = 3,08 mc/zi (0,035 l/s) 
- zilnic maxim = 4,0 mc/zi (0,046 l/s) 
- V90 zile total = 277,2 mc     
2.3. Instalaþii de captare: idem 1.3.  
2.4. Instalaþii de tratare: -  
2.5. Reþeaua de aducþiune ºi înmagazinare: - 
2.6. Reþeaua de distribuþie: prin conducte din polipropilenã PPR cu Dn = 32 mm, L= 
150 m. 
 
3. Apa pentru stingerea incendiilor: este asiguratã direct din sursa descrisã la pct. 
1.1.; 
 
4. Modul de folosire a apei: 
4.1 Necesarul total de apã: minim=3,087 mc/zi; mediu=6,891 mc/zi; maxim= 9,213 
mc/zi. 
4.2. Cerinþa totalã de apã: minim=3,304 mc/zi (0,0838 l/s); mediu= 7,372 mc/zi 
(0,184 l/s); maxim=12,577 mc/zi (0,343 l/s)        
4.3.Gradul de recirculare internã a apei: � 
 
5. Norme de apã pentru principalele produse de fabricaþie: � 
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6. Evacuarea apelor uzate: 
 

Volum total 
evacuat zilnic 

Categoria 
apei 

Receptori 
autorizaþi 

maxim 
(mc) 

mediu 
(mc) 

Volum 
anual 
(mii 
mc) 

Q orar 
max      
(mc/h) 

Menajere ºi 
tehnologice 
care necesitã 
epurare 

Bazin etanº vidanjabil (apa 
uzatã va fi preluatã de cãtre 
societãþi autorizate, 
specializate în vederea 
transportului ºi deversãrii 
acesteia la o staþie de epurare 
autorizatã din punct de 
vedere al protecþiei mediului 

4,537 3,492 0,908 0,53 

 
Lungimea totalã simplã a conductelor ºi colectoarelor de canalizare 0,20 km. 
Apele uzate menajere ºi apele uzate tenologice sunt evacuate printr-o conductã din 
PVC cu Dn = 125 mm ºi L = 50 m în bazinul etanº vidanjabil cu V= 64 mc. 
Coordonatele în sistemul de referinþã Stereo 70: X=324130; Y=381512.  

Apele pluviale vor fi colectate prin rigole perimetrale ºi evacuate în teren sau 
în pârâul Mereþel astfel: 

Apele pluviale convenþional curate de pe acoperiº vor fi evacuate gravitaþional 
prin douã conducte din PVC cu Dn = 125 mm, L = 160 m, prevãzute cu clapet 
(amonte ºi aval de incintã) în pârâul Mereþel, 

Apele pluviale convenþional curate din amonte ºi aval de incintã vor fi evacuate 
prin douã rigole perimetrale, infiltrându-se dupã caz în teren sau scurgându-se în 
pârâul Mereþel. 
 
7.2. UTILIZAREA EFICIENTÃ A ENERGIEI 

Alimentarea cu energie electricã se realizeazã prin reþeaua aerienã de înaltã 
tensiune (20 kV) LEA 20 kV Breasta- Botoºeºti Paia prin intermediul postului 
propriu de transformare PTA 20/0,4 kV. 

Consumul de energie electricã estimat: 360 MWh/an (60 kW/h);  
Instalaþia de incinerare foloseºte drept combustibil GPL- ul asigurat din cele 

ºase stocatoare de 5000 l fiecare. 
Consum de GPL estimat: 33600 Nm3/an (11,2 Nm3/zi). 
Operatorul economic trebuie sã identifice ºi sã aplice toate oportunitãþile pentru 

minimizarea consumului energetic. 
Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientã a energiei ºi o datã la trei ani 

de va întocmi un audit privind eficienþa energeticã. Aceste documente vor fi cuprinse 
în Sistemul de Management al Autorizaþiei. 
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8. DESCRIEREA INSTALAÞIEI ªI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 
EXISTENTE PE AMPLASAMENT 

 
Terenul aferent instalaþiei de incinerare, în suprafaþa totalã de 15.009 m2, este 

situat în extravilanul comunei Sopot ºi este proprietatea S.C. Mediline Exim SRL 
Bucureºti.  

Instalaþia de incinerare a deºeurilor periculoase este amplasatã într-o construcþie 
tip halã cu suprafaþa de 600 m2 este alcãtuitã din douã linii de incinerare deºeuri 
identice. Utilajele principale, incineratoarele de deºeuri, sunt de tip Caloris respectiv : 

- 2 incineratoare rotative (IER1000) pentru deºeuri medicale ºi industriale 
periculoase; 

 - 2 incineratoare fixe  (IE1000V2) pentru subprodusele de origine animalã 
nedestinate consumului uman din categoría a 3-a conf. Regulamentului CE nr. 
1774/2002 

Capacitatea totalã de incinerare nominalã (instalatã) este de 11400 t/an, luând 
in calcul 250 de zile lucrãtoare/an: 

- 500 kg/h, 12000 kg/zi, 24 h/zi în incineratorul rotativ; 
- 2700 kg/sarjã, 10800 kg/zi, 4 ºarje/zi în incineratorul fix; 
Caracteristicile instalaþiei de incinerare: 

- regimul termic al incineratorului 13 GJ/h; 
- conþinut de substanþe organice halogenate- max 10%; 
- valoarea calorificã a deºeurilor 16 MJ/kg; 
- timp de funcþionare 7200 h/an; 
- capacitatea anualã ( nominalã) 11400 t/an; 
- energie produsã- 1,2 Gcal/h;  

Condiþii pentru un proces optim de incinerare: 
- Debit masic minim de deºeuri 375 kg/h;  
- Debit masic maxim de deºeuri 1583 kg/ora;  
- Puterea caloricã minimã a amestecului de deºeuri - 14 MJ/kg; 
- Puterea caloricã maximã a amestecului de deºeuri - 20 MJ/kg; 
 În componenþa fiecãrei linii de incinerare intrã urmãtoarele utilaje principale: 
- un incinerator rotativ IER1000; 
- un incinerator fix IE1000V2; 
- un recuperator de cãldurã aer-aer; 
- un sistem de epurare wet-dry; 
- un sistem de filtrare uscatã a particulelor; 
- un exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere; 
- coºul  de fum � comun pentru ambele linii. 
 

1. Incineratorul ecologic rotativ tip IER 1000 este destinat distrugerii prin 
arderea controlatã (incinerare) a deºeurilor medicale periculoase ºi a anumitor tipuri 
de  deºeurilor industriale . 
Incineratorul rotativ tip IER 1000 este alcãtuit din: 

 Incinerator cu doua camere de ardere: 
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 - Camera de combustie rotativa, de ardere primarã, are volumul de 10,5 m3, 
este prevazutã cu un injector, ce are rolul de a introduce aer suplimentar ºi astfel se 
asigura o ardere completã ºi omogenã, pânã la o temperatura de 850 0C ºi este 
echipatã cu arzator de GPL tip P61 comandat de un regulator electronic; 

- Camera de post-combustie fixã, de ardere secundarã, are volumul de 9,7 m3 
dotatã cu arzãtor de GPL comandat de un regulator electronic; aici are loc arderea 
completã a compuºilor organici volatili, la o temperatura de 1100oC, asigurându-se 
un timp de rezidenþã de 2 secunde ceea ce conduce la o ardere 
corespunzãtoare/completã Temperatura din aceasta camera este programabila si 
monitorizata cu ajutorul unui termocuplu. Temperatura masurata din camera de post-
combustie fixã ºi cea programatã se vor citi pe un afiºaj digital. Camera de post-
combustie are prevãzut un coº de fum de urgenþã care, in situaþia apariþii unei 
defecþiuni permite eliminarea gazelor de combustie pânã la finalizarea incinerãrii 
ºarjei în curs.  

Fiecare camerã de combustie va fi echipatã cu cel puþin un arzãtor auxiliar. 
Acest arzãtor se porneºte automat când temperatura gazelor de combustie scade mai 
jos de temperatura de 850 respectiv 11000C dupã ultima admisie de aer de combustie. 
Aceste arzãtoare sunt, de asemenea, utilizate ºi în fazele de pornire ºi de oprire cu 
scopul de a asigura în permanenþã temperaturile respective în timpul fazelor 
menþionate ºi, de asemenea, în perioada în care deºeurile nearse se aflã în camera de 
combustie. Arzãtoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea 
genera emisii mai mari decât cele care ar rezulta în urma arderii benzinei ( art 50, alin 
3, din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului privind 
emisiile industriale (prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii) din 24 noiembrie 
2010). 

Principiul de funcþionare a unui astfel de incinerator se bazeazã pe rotaþia 
camerei de combustie, care provoaca reducerea continuã a materiei supuse incinerãrii 
ºi deci accelerarea proceselor de deshidratare ºi incinerare. 

 Instalaþia de distribuþie aer suplimentar constituitã dintr-un ventilator general 
cu suplimentarea aerului de combustie ºi cu elementele de reglare automatizatã a 
secþiunilor de curgere a aerului, din traseele de conducere a aerului cãtre punctele de 
acces în cele douã camere de ardere ºi la racordul pentru coº (pentru asigurarea 
ejecþiei ºi diluþiei gazelor în situaþie de avarie). 

 Instalaþia de distribuþie combustibil ce asigurã alimentarea de la reþeaua de 
distribuþie, printr-un racord prevãzut cu robinet, a celor 2 arzãtoare cu care sunt 
echipate camerele de combustie; 

 Instalaþia de automatizare ce asigurã: reglajul temperaturii la valorile prescrise 
în cele douã camere, reglajul corect al arderii ºi protecþia întregii instalaþii prin 
intermediul elementelor de siguranþã, blocarea funcþionãrii echipamentului, în cazul 
neîndeplinirii unor condiþii de funcþionare a arzãtoarelor sau a depãºirii 
temperaturilor prescrise; Aceasta conþine un sistem propriu de înregistrare în 
memorie care poate fi ulterior descarcatã pe un calculator precum ºi varianta 
extragerii cardului ºi portabilitãþii acestuia. Oferã posibilitatea tipãririi valorilor 
instantanee la un moment dat fãrã descãrcarea în întregime a datelor, asigurã 
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posibilitatea transmiterii directe a datelor dacã în momentul incinerãrii sistemul este 
conectat la un calculator. 

 Sistem continuu ºi automat de alimentare cu deºeuri: deºeurile colectate în 
pubele sunt aºezate în cuva de încãrcare, de unde sunt preluate cu un sistem de 
încãrcare hidraulic în sasul de alimentare, unde un piston hidraulic le transferã în 
camera primarã a incineratorului asigurând cadenþa de alimentare a incineratorului de 
500 kg/h.  

 Sistem automat de evacuare cenuºã: cenuºa ce curge în mod continuu într-o 
casetã este evacuatã automat printr-un ºnec rotativ într-o altã casetã, de unde se 
încarcã în saci; 

2. Incineratorul ecologic fix tip IE1000V2. Instalaþia este alcatuita din: 
 Incinerator douã camere de ardere înseriate (combustie ºi post combustie) 

dotate cu arzãtoare independente. Gazele ºi pulberile în suspensie, rezultate în urma 
arderii primare în camera de combustie trec în camera de postcombustie, unde se 
reþin ºi se distrug eventualele noxe sau particule în suspensie: 

 - camera de combustie, destinatã arderii primare a deºeurilor, este 
prevazutã cu: douã uºi cu sistem de zãvorâre, una pentru alimentarea cu deºeuri ºi 
cealaltã pentru evacuarea cenuºilor, precum ºi un arzãtor de GPL tip LG 200 care 
direcþioneazã flacãra spre ºarja de deºeuri, încalzeºte cuptorul ºi degazeificã complet 
materialul. Temperatura de lucru este de minim 8500 C.  

 - camera de ardere secundarã (postcombustie) unde are loc arderea 
completã a compuºilor organici volatili la o temperatura de minim 11000C, 
asigurându-se un timp de rezidenþã de 2 secunde este echipatã cu douã arzãtoare de 
GPL tip LG 350.  

Arzãtoarele sunt comandate fiecare de câte un regulator electronic care asigurã 
modularea flãcãrii. 

Fiecare camerã de combustie va fi echipatã cu cel puþin un arzãtor auxiliar. 
Acest arzãtor se pornºte automat când temperatura gazelor de combustie scade mai 
jos de temperatura de 850 respectiv 11000C dupã ultima admisie de aer de combustie. 
Aceste arzãtoare sunt, de asemenea, utilizate ºi în fazele de pornire ºi de oprire cu 
scopul de a asigura în permanenþã temperaturile respective în timpul fazelor 
menþionate ºi, de asemenea, în perioada în care deºeurile nearse se aflã în camera de 
combustie. Arzãtoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea 
genera emisii mai mari decât cele care ar rezulta în urma arderii benzinei ( art 50, alin 
3, din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului privind 
emisiile industriale (prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii) din 24 noiembrie 
2010). 

Principiul de funcþionare a unui astfel de incinerator se bazeazã pe rotaþia 
camerei de combustie, care provoaca reducerea continuã a materiei supuse incinerãrii 
ºi deci accelerarea proceselor de deshidratare ºi incinerare. 

 Instalaþia de distribuþie aer suplimentar necesar unei combustii corecte ºi 
complete prin inducerea un tiraj forþat al aerului ºi a gazelor este constituitã dintr-un 
ventilator, din elementele de reglare automatizatã a secþiunilor de curgere a aerului ºi 
din traseele de conducere a aerului cãtre punctele de acces în cele douã camere de 
ardere ºi la racordul pentru coº (pentru asigurarea ejecþiei ºi diluþiei gazelor). 
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 Aceasta dispune de clapete de reglaj pentru direcþionarea gazelor ºi a debitului 
de aer injectat pentru o ardere a deºeurilor mult mai bunã ºi cu un consum de 
combustibil mai mic. 
 Pentru a automatiza procesul de ardere instalaþia este echipatã cu servoclapete 
cu comandã electricã în vederea dozãrii eficiente a cantitãþii de aer suplimentar 
necesar combustiei, ce au urmãtoarele destinaþii: 

1. Servoclapetele de admisie aer primar- permit admisia de aer atmosferic insuflat 
ce asigurã în camera de combustie oxigenul necesar arderii în camera primarã. 

2. Servoclapetele de admisie aer secundar- permit admisia de aer atmosferic 
insuflat ce asigurã în camera de post-combustie excesul de oxigen de 6% pentru a 
putea avea o ardere optimã. 

3. Servoclapetele de admisie aer tertiar- admit aer atmosferic insuflat ce asigurã o 
temperaturã corectã desfãºurãrii în condiþii optime a procesului de emisie a gazelor. 

 Instalaþia de distribuþie combustibil ce asigurã alimentarea de la reþeaua de 
distribuþie a arzãtoarelor cu care sunt echipate camerele de combustie ºi 
postcombustie, printr-un racord prevãzut cu robinet . 

 Instalatia de automatizare conþine o unitate electronicã suplimentarã ce 
regleazã raportul de combustibil ºi oxigen ºi asigura reglajul temperaturii la valorile 
prescrise în cele douã camere, asigurã reglajul corect al arderii ºi protecþia întregii 
instalaþii prin intermediul elementelor de siguranþã ºi blocarea instalaþiei în cazul 
neîndeplinirii unor condiþii de funcþionare a arzãtoarelor sau a depãºirii 
temperaturilor prescrise. 

 Sistem manual/mecanizat de încãrcare continua a deºeurilor: deºeurile  
colectate în pubele se transportã mecanizat ºi se deverseazã direct în camera de ardere 
primarã pentru a fi incinerate. 

Evacuarea cenuºii se face manual ºi se încarcã în saci.  
3. Sistemul de rãcire a gazelor este un schimbãtor de caldurã, de tip aer-aer ce 

permite recuperarea a peste 80% din cãldura produsã în cadrul procesului de 
incinerare. Schimbãtorul de cãldurã are o suprafaþã de schimb de 180 m2 ºi este izolat 
termic, la exterior, cu saltea de fibrã bazalticã cu grosimea de 50 mm. 

4. Sistemul  de epurare a gazelor cuprinde: 
a) sistemul de epurarea gazelor de ardere de tip �wet-dry�; 

Gazele de ardere sunt introduse dirijat ºi controlat în acest sistem de tip «wet�dry 
absorbing system», în care, într-un reactor are loc injectarea absorbantului de tip 
Ca(OH)2 printr-un atomizor rotativ, care cu viteza de rotaþie cuprinsã între 10.000 -
20.000 rot/min transformã soluþia de 5% Ca(OH)2, într-un jet în care dimesiunile 
picãturilor sunt micronice. În momentul contactului gazelor fierbinþi cu absorbantul 
în fazã lichidã în suspensie, se combinã pe masurã ce are loc reacþia chimicã de 
absorbþie a poluanþilor, simultan producându-se ºi uscarea produsului rezultat din 
reacþie. Pulberea rezultatã va fi colectatã în partea inferioarã a reactorului.  
 b)   sistemul de filtrare uscatã a particulelor constã într-un filtru cu 144 
saci ce se curaþã cu aer în contracurent. 
 c)   exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere- ventilator centrifugal cu 
ventolinã de rãcire; 
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d)   coºul de gaze arse ºi racordul pentru coº. Tubulatura de evacuare a 
gazelor arse face legãtura între filtru cu saci ºi coºul de evacuare gaze arse (comun 
pentru ambele linii), executat din material inoxidabil, izolat la exterior, având 
dimensiunile: H = 16 m ºi Dn =500 mm. 
 Procesul de incinerare va fi condus astfel încât temperatura care se 
genereazã în camera de combustie secundarã sã rãmânã cel puþin timp de                
2 secunde la temperatura de 850 °C. Dacã se incinereazã deºeuri periculoase cu 
un conþinut de substanþe organice halogenate (exprimat în clor), cu un procent 
masic de peste 1%, temperatura trebuie sã fie de cel puþin 1100 °C, pentru o 
perioadã de minim douã secunde.  
 Pentru desfãºurarea în condiþii optime a activitãþii, pe amplasament existã: 
 - Depozite pentru deºeurile destinate incinerãrii:  

- douã spaþii de depozitare cu temperaturi controlate, respectiv: un spaþiu de 
depozitare pentru produse refrigerate cu volumul de 180 mc (11,3 X 5,6 X 2,8) m, 
precum ºi un spaþiu pentru produse ce necesitã congelare fiind de naturã periculoasã 
cu volumul de 180 mc (11,3 X 5,6 X 2,8) m, izolate cu poliuretan ºi suprafeþe 
acoperite cu vopsea electrostaticã pentru mãrirea rezistenþei la coroziune. Producerea 
frigului se realizeazã în douã instalaþii distincte specializate pentru fiecare depozit. 
Temperatura se realizeazã cu instalaþii dotate cu compresoare Frascold � Italia ce 
folosesc ca agent frigorific freon R 404A. 

- spaþiu de depozitare deºeuri industriale periculoase;  
- spaþiu de depozitare deºeuri nepericuloase; 

  -  Spãlãtor ambalaje cu suprafaþa de 32,2 mp prevãzut cu sursã de apã ºi sifon 
de pardosealã pentru dirijarea apelor de spãlare la bazinul vidanjabil. 

-  Depozitul de GPL- compus din 6 rezervoare/stocatoare de 5000 l fiecare ºi 
un vaporizator electric de 300 Kg/h cu rolul de a transforma faza lichidã în fazã 
gazoasã. Instalaþia asigurã alimentarea cu gaz a arzãtoarele pentru incineratoarele de 
deºeuri. Pe circuitul de alimentare al arzãtoarelor sunt montate 7 regulatoare de 
presiune. Instalaþia de stocare GPL asigurã un consum orar de 339,4 Kg, consum 
zilnic de 2036,4 Kg ºi un consum anual de 305460 Kg. Rezervoarele de GPL sunt 
amplasate în aer liber pe o platformã betonatã cu dimensiunea de 17,5 X 6,6 m ºi cu o 
grosime de 0,25 m. 

 
Tehnici BAT utilizate in instalaþie: 

- folosirea procedeul de epurare a gazelor arse dry-wet ºi utilizarea în scruber a unui 
sistem de pulverizare performant; 
- folosirea proceselor tehnologice continue; 
- folosirea valvelor automate în componenþa instalaþiilor; 
- controlul etanºeitãþii reþelelor de alimentare cu apã pentru a se elimina pierderile ºi 
contorizarea consumului de apã;  
- reducerea consumului de apã prin utilizarea spãlãrii cu jet de apã de înaltã presiune;  
- reducerea încãrcãrii organice ºi anorganice a apei uzate ºi reducerea consumul de 
apã prin curãþarea mecanicã avansatã a podelelor ºi ambalarea corespunzãtoare a 
deºeurilor; 
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- controlul automat al temperaturii de ardere (T=850 �1100°C cel puþin 2 secunde), în 
aºa fel încât în gazele de ardere sã nu se mai regãseascã încãrcãturi de substanþe 
nedistruse;  
- temperaturi de lucru de 850-1200 0C. 
- proces stabil de ardere, care permite incinerarea deºeurilor de diverse compoziþii;  
- fazele procesului de ardere sunt separate una de cealaltã ºi reglate individual;  
- arderea parþialã la viteze reduse a aerului în camera primarã, fapt pentru care se 
emite o cantitate micã de substanþe solide;  
- reducerea cu 93 �98% a volumului ºi masei deºeurilor tratate;  
- respectarea valorilor limitã de emisie, reglementate în doc BREF transpuse în 
legislaþia naþionalã;  
- consumurile de utilitãþi ºi materiale auxiliare se încadreazã în limite;  
- utilizarea filtrelor saci pentru retinerea pulberilor;  
- nivelul total de carbon organic al zgurii ºi cenuºii de vatrã sub 3% sau pierderea la 
calcinare sub 5% din greutatea uscatã a materialului. 
- curgere gravitaþionalã a apelor uzate prin reþeaua de canalizare internã, fãrã consum 
suplimentar de energie; 
- prevenirea recepþiei deºeurilor cu conþinut de mercur;  
- monitorizarea continuã a emisiilor în aer; 
- folosirea recipienþilor pentru depozitarea deºeurilor prevãzuþi cu capace, 
inscripþionaþi corespunzãtor;  
- sunt folosite sisteme de iluminare artificialã cu consum redus de energie; 
- reducerea energiei utilizate pentru încãlzire prin mãsuri de: urmãrirea continuã a 
temperaturii din spaþiile de producþie ºi reglarea modului de folosire a instalaþiilor de 
încãlzire, achiziþia de echipamente ºi instalaþii fiabile de mare randament; 
automatizare ºi folosirea tehnicii de calcul pentru controlul  procesului tehnologic. 
- clãdirile existente au izolaþii bune; 
- instalaþiile sunt amplasate astfel încât distanþele de pompare sã fie minime; 
- alimentarea cu deºeuri a incineratoarelor ºi evacuarea cenuºii se realizeazã astfel 
încât traseele sunt cât mai scurte ºi poate fi asiguratã decontaminarea rapidã ºi 
eficientã a zonelor de lucru;  

 
Etapele fluxului tehnologic:  
Fluxul tehnologic de incinerare cuprinde: recepþia deºeurilor, depozitarea temporarã 
ºi pregãtirea ºarjelor pentru incinerare; alimentarea cuptoarelor cu deºeuri; ardere 
primarã; ardere secundarã; rãcirea gazelor; epurarea gazelor arse rezultate ºi 
evacuarea în atmosferã; evacuarea cenuºii; controlul automat al parametrilor de 
operare; monitorizarea emisiilor. 
Transportul deºeurilor de la generator la instalaþia de incinerare se face cu mijloace 
de transport aparþinând unor firme specializate, autorizate în transportul deºeurilor 
periculoase/nepericuloase. 
Toate materiile prime ºi materialele auxiliare vor fi recepþionate, manipulate ºi 
depozitate conform normelor specifice fiecãrui material, fiºelor tehnice de securitate, 
în condiþii de siguranþã pentru personal ºi mediu. 
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Deºeurile din activitãþi medicale cu riscuri de infectare trebuie introduse direct în 
cuptor, fãrã a fi amestecate în prealabil cu alte categorii de deºeuri ºi fãrã a fi 
manipulate în mod direct. 
1. Recepþia deºeurilor se face pe baza formularelor de expediþie/transport ºi a 
buletinelor de analizã, luâdu-se toate mãsurile necesare pentru a preveni efectele 
negative asupra mediului ºi riscurile directe asupra sãnãtãþii populaþiei, respectând 
cerinþele din cap. 1, anexa 2 a HG 128/2002 privind incinerarea deºeurilor cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
Înainte ca deºeurile periculoase sã fie preluate în instalaþie, se verificã dacã 
autorizaþia de mediu a instalaþiei admite deºeurile respective. În acest scop, 
administratorul are nevoie conform HG nr. 128/2002, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare de urmãtoarele informaþii:  
   - provenienþa deºeurilor;  
   - componenþa fizicã ºi chimicã a deºeurilor;  
   - caracteristici de periculozitate, interdicþii de mixare, mãsuri de precauþie la 
manipulare.  
 Controlul la predarea deºeurilor trebuie sã respecte urmãtoarele etape:  
   - verificarea documentelor însoþitoare ale deºeurilor (de ex. documentele pentru 
transportul deºeurilor);  
   - eºantionarea reprezentativã înainte de descãrcarea deºeurilor, pentru a verifica 
prin controale, dacã deºeurile corespund cerinþelor ºi pentru a oferi posibilitatea 
autoritãþilor de resort de a constata tipul deºeurilor tratate;  
Parametrii cercetaþi uzual la determinarea compoziþiei chimice sunt: valoarea pH-
ului, clorul, sulful ºi metalele grele. Parametrii care trebuie sã fie cunoscuþi în cazuri 
particulare depind de tipul deºeurilor ºi de frecvenþa de generare. 
În baza descrierii deºeurilor, personalul de specialitate din instalaþia de incinerare 
verificã în ce mãsurã autorizaþia de mediu a instalaþiei respective ºi tehnologia 
concretã a instalaþiei permit eliminarea deºeurilor respective. În contractele de livrare 
se stabilesc tipul livrãrii (înseriere, containere, cisterne etc.), limitarea cantitativã, 
excluderea sau limitarea anumitor componente etc.  
Deºeurile sunt predate ºi recepþionate urmând urmãtoarele etape:  
   - verificarea documentelor însoþitoare (copie a formularului de expediþie/transport, 
documentul de caracterizare a deºeului);  
   - determinarea cantitãþii de deºeuri;  
   - identificarea deºeurilor predate;  
   - inspecþie vizualã;  
   - prelevarea de probe reprezentative;  
   - analiza de control prin sondaj în vederea comparãrii cu datele transportatorului de 
deºeuri;  

- prelevarea unei probe ºi pãstrarea ca dovadã pentru orice alte acþiuni ulterioare 
( probele vor fi pãstrate cel puþin o lunã dupã incinerarea deºeurilor);  

   - eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deºeurilor care dovedeºte 
predarea acestora;  
   - descãrcarea vehiculului în zona de depozitare indicatã.  
Efectuarea controalelor de predare prezentate se menþioneazã în jurnalul de 
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funcþionare. Prelevarea ºi analiza probelor reprezentative necesare se efectueazã 
conform normelor tehnice corespunzãtoare. Laboratorul care efectueazã analiza 
trebuie sã fie, din punct de vedere tehnic ºi al personalului, autorizat sã efectueze 
toate cercetãrile necesare. În afarã de analiza din cadrul controlului la predare, este 
necesarã cercetarea comportamentului de reacþie a deºeurilor între ele la depozitare ºi 
determinarea datelor în vederea întocmirii programului de incinerare. În funcþie de 
fiecare tip de deºeu se întocmeºte programul de incinerare, þinând cont de 
urmãtoarele criterii: valoarea caloricã; conþinutul de apã; conþinutul de halogeni (F, 
Cl, Br, I); conþinutul de sulf ºi azot; conþinutul de metale grele; conþinutul de compuºi 
organici termostabili (de ex. hidrocarburi policiclice aromatice).  
Parametrii cercetaþi la determinarea compoziþiei chimice sunt: PCB, PCP, clorul, 
fluor, sulf, metale grele ºi pH. 
Mãsuri adiþionale sunt cerute pentru deºeurile cu o compoziþie mai puþin cunoscutã, 
inclusiv cercetarea fiecãrui container cu deºeuri în parte. Atunci când compoziþia 
deºeului nu poate fi descrisã în detaliu, operatorul economic ce se ocupã de 
managementul deºeului poate ajunge la un acord cu generatorul deºeului referitor la 
cerinþele de ambalare, asigurându-se astfel cã deºeul nu va reacþiona în timpul 
transportului, când este recepþionat sau în containere. 
Deºeurile cu risc la manipulare ºi transport: deºeuri ce conþin fosfaþi, deºeuri ce 
conþin izocianaþi, deºeuri ce conþin metale alcaline sau alte metale reactive, cianuri cu 
acizi, deºeuri ce conduc la formarea de gaze acide în timpul incvinerãrii, deºeuri ce 
conþin mercur. 
Dupã o comparare vizualã ºi analiticã a datelor din declaraþie, deºeul este fie acceptat 
ºi trimis cãtre zonele speciale de depozitare, fie respins în cazul unor neconcordanþe 
majore. 
2. Stocarea deºeurilor periculoase supuse incinerãrii 
Dacã dupã recepþie ºi predare deºeurile nu se pot introduce imediat în procesul de 
incinerare, este necesarã depozitarea temporarã în spaþiile special amenajate descrise 
anterior, funcþie de provenienþa acestora ºi de proprietãþile lor fizico-chimice, 
termotehnice ºi toxicologice.  
Operatorul ºi personalul care deserveºte instalaþia va respecta prevederile 
Normativului tehnic privind incinerarea deºeurilor aprobat prin Ordinul 
756/2004, capitolul 1.4.2.3., 1.4.2.4, 1.4.2.5., 1.4.2.6, unde sunt descrise condiþiile 
de stocare pentru diverse tipuri de deºeuri periculoase ºi capitolul 2.2.7 privind 
stocarea ºi tratarea ambalajelor. 
3. Alimentarea cuptoarelor cu deºeuri: Incãrcarea cuptorului rotativ se face numai 
dupã ce camerele de ardere au fost aduse la temperaturile de lucru corespunzãtoare. 
Sistemul automat de alimentare trebuie sã asigure respectarea conditiilor 
reglementate de HG 128/2002 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, anexa 2, 
capitolul 2, punctul 2.3.  
4. Incinerarea  se  realizeazã la temperaturi 850/1100°C. Funcþionarea cuptoarelor se 
realizeazã cu respectarea strictã a normelor prevãzute în manualele tehnice ale 
producãtorului ºi în concordanþã cu legislaþia de mediu în vigoare, HG nr. 128/2002 
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.  
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Controlul funcþionãrii incineratorului se face de cãtre instalaþia de automatizare prin 
care se asigurã controlul permanent al temperaturii ºi al presiunii, al sistemului de 
siguranþã pentru funcþionarea arzãtoarelor, programarea timpului de combustie, 
supravegherea uºii de încãrcare, controlul transportorului pentru cenuºã. 
5. Rãcirea gazelor are loc în schimbãtorul de cãldurã aer-aer menþionat; 
6. Epurarea gazelor reziduale � neutralizarea gazelor în sistemul de tip �wet-dry 
absorbyng system�, filtrarea uscatã a particulelor ºi evacuarea gazelor cu ajutorul 
exhaustorului prin coºul de gaze; 
Sistemul de neutralizare este proiectat ºi dimensionat pentru a limita evacuarea în 
atmosferã a substanþelor poluante ºi a particulelor de pulberi.  
In reactor au loc  urmatoarele reactii chimice: 

2 HCl + Ca(OH)2  = CaCl2  +  H2O 
2 HF  + Ca(OH)2   =  CaF2  + H2O 
SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 / CaSO4 + H2O 

Soluþia de hidroxidul de calciu Ca(OH)2 este de concentratie 5-7%, ºi se obþine prin 
dizolvarea oxidului de calciu într-un vas de prepare de 1 m3 prevãzut cu pompa 
centrifugã. Consumul de soluþie este de 100 litri/h. Rezultã o cantitate de reactant de 
aprox. 4 kg de Ca(OH)2/h. 
7. Evacuarea cenuºii rezultate în procesul de ardere se efectueazã automat cu ajutorul 
unui ºnec rotativ (cuptor rotativ), sau manual (cuptor fix), apoi se încarcã în saci ce 
vor fi depozitaþi în cele douã camere special amenajate. 
8. Monitorizarea emisiilor rezultate din procesul de ardere se realizeazã în sistem 
continuu, fiind asistatã electronic printr-un calculator de proces. Sistemul de 
monitorizare cuprinde elemente de acþionare pentru fiecare subansamblu în parte 
precum ºi interblocãrile ºi condiþionãrile necesare pentru funcþionarea corectã; 
instalaþia de mãsurã ºi control are rolul de a identifica funcþionarea în parametrii 
normali sau semnalizarea eventualelor regimuri defectuoase a instalaþiei. Este 
constituitã din traductoarele de temperaturã, sistem de prelevare probe ºi aparate 
indicatoare; mãsurarea noxelor evacuate la coº se face continuu cu echipamentul 
propriu al instalaþiei de incinerare.  
Titularul de activitate, în calitate de destinatar al transporturilor de  deºeuri 
periculoase, va respecta prevederile HG 1061/2008 privind transportul 
deºeurilor periculoase ºi nepericuloase pe teritoriul României. 
 
9. INSTALAÞII PENTRU REÞINEREA, EVACUAREA ªI DISPERSIA 

POLUANÞILOR ÎN MEDIU 
 

9.1. AER 
Faza de proces Punctul de 

emisie 
identificat 

Poluanþi Echipament de 
reþinere/depoluare/dispersie 

Instalaþie de 
incinerare 
deºeuri 

Coº  evacuare 
gaze arse epurate 
H=16 m; 
Dn=500 mm; 

Particule în 
suspensie; HCl; 
HF; COT; CO; 
NOx; SOx; 

Echipamentul de reþinere a  
poluanþilor  constã în: 
 1),,dry-wett absorbing 
system»,  compus dintr-un 
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metale grele; 
dioxine ºi 
furani;    

reactor  în care are loc 
injectarea absorbantului de 
tip Ca(OH)2 printr-un 
atomizor rotativ; 
randament de reþinere a 
poluanþilor 99,99%; 
2)filtru cu saci  cu 
caracteristicile:  S filtrantã 
360 mp, debit filtrat 1700 
mc/h, nr saci=144 

 Coº evacuare  
pentru situaþii de 
urgenþã 

Particule în 
suspensie; HCl; 
HF; COT; CO; 
NOx; SOx; 
metale grele; 
dioxine ºi 
furani;    

Fiecare dintre cele douã linii 
de incinerare este prevãzutã 
cu câte un coº de fum pentru 
situaþii de urgenþã care, in 
situaþia apariþii unei 
defecþiuni, permite 
eliminarea gazelor de 
combustie pânã la finalizarea 
incinerãrii ºarjei în curs.  

 
9.2. APA 
 
- bazin etanº vidanjabil -  pentru apele uzate menajere ºi apele uzate tehnologice cu 
volumul de 64 m3; 
 
9.3. SOL  
 
          Activitatea de incinerare se desfãºoarã pe suprafaþã betonatã, poluarea solului 
poate apare numai accidental, în cazul transportului ºi depozitãrii necorespunzãtoare 
a deºeurilor. 
Titularul de activitate are urmãtoarele obligaþii: 
- circuitul ºi depozitarea deºeurilor în instalaþia de incinerare, pânã la introducerea în 
incinerator, se va face astfel încât sã se evite cu desãvârºire rãspândirea acestora în 
spaþiile libere  din jurul instalaþiei; 
-  depozitarea controlatã a deºeurilor din incintã, numai pe platforme betonate, 
prevãzute cu praguri de limitare a eventualelor scurgeri de substanþe poluante din 
deºeurile depozitate; 
- transportul ºi depozitarea intermediarã a deºeurilor se va face astfel încât sã se 
previnã dispersia în mediu; 
-  întreþinerea ºi repararea platformelor betonate pentru depozitarea temporarã a 
deºeurilor . 
- titularul activitaþii trebuie sã deþinã un numãr adecvat de dispozitive de absorbþie ºi 
o cantitate corespunzãtoare de substanþe de absorbþie adecvate pentru controlul 
oricãror deversãri accidentale de produse. 
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10.  CONCENTRAÞII DE POLUANÞI ADMISE LA EVACUAREA ÎN 

MEDIUL ÎNCONJURÃTOR, NIVEL DE ZGOMOT 
10.1. AER  
10.1.1. Titularul activitãþii are obligaþia de a exploata instalaþia de incinerare 
astfel încât în gazele de ardere sã nu fie depãºite valorile limitã de emisie 
prevãzute în tabelul nr. 10.1, stabilite în conformitate cu H.G. nr. 128/2002 cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, care transpune integral Directiva nr. 
2000/76/CE privind incinerarea deºeurilor ºi BAT �BREF : 
 

Tabel nr. 10.1. � Valori limitã de emisie (VLE) 
     
        Poluanþi 
 

Valori medii 
zilnice 

(mg/Nmc)1) 

Valori medii  
la jumãtate  de 

orã 1) 
( mg/Nmc) 

  A(100%) B(97%) 
Pulberi totale 10 30 10 
Substanþe organice gazoase exprimate în 
TOC 

10 20 10 

NOx 200 400 200 
CO 50       100 - 
HCl 2) 10 60 10 
HF 2) 1 4 2 
SO2 

2) 50 200 50 
Valori limitã pentru metale, dioxide ºi furani 3) 

Cd ºi compuºii sãi exprimaþi ca Cd 
Tl ºi compuºii sãi exprimaþi ca Tl 

Total 0,05 
mg/Nmc 

0,1 mg/mc 
 

Hg ºi compuºii sãi exprimaþi ca Hg 0,05 mg/Nmc 0,1 mg/mc 
Suma Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 
ºi compuºii lor 

0,5 mg/Nmc 1 mg/mc 

Dioxine ºi furani 0,1 ng/Nmc 
1) - Valorile limitã de emisie se considerã respectate dacã: 
a).nici una dintre valorile medii zilnice nu depãºeºte vreuna dintre valorile limitã de 
emisie stabilite în tabelul 10.1. 
b). nici una din valorile medii la jumãtate de orã nu depãºeºte vreuna din valorile 
limitã de emisie din coloana A din tabelul 10.1. sau, acolo unde este relevant, 97% 
din valoarea medie la jumãtate de orã pe un an nu depãºeºte nici una din valorile 
limitã de emisie stabilite în coloana B din tabelul 10.1.; 
2) - În conformitate cu pct. 7.6, capitolul 7 � Condiþii de mãsurare din anexa nr. 2 a                 
H.G. 128/2002, modificatã ºi completatã ulterior, în locul mãsurãtorilor continue pot 
fi autorizate mãsurãtori periodice dacã operatorul poate dovedi cã emisiile de HCl, 
HF ºi SO2  nu pot fi în nici o împrejurare mai mari decît valorile limitã prevãzute în 
tabelul 10.1. 
3) � Valorile limitã de emisie se considerã respectate dacã nici una dintre valorile 
medii pe perioada de prelevare stabilitã în anexa 7 lit c.) ºi d). din HG 128/2002 
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pentru metale grele ºi dioxine ºi furani nu depãºeºte valorile limitã de emisie stabilite 
în tabelul 10.1. 
 
10.1.2. Titularul activitãþii are obligaþia sã desfãºoare activitatea în astfel de condiþii 
încât prin contribuþia adusã la nivelul imisiilor din zonã acestea sã se încadreze în 
prevederile standardelor ºi normativelor privind calitatea aerului ambiental ºi a Legii 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurãtor. 
 
10.1.3. Condiþii anormale de funcþionare: 
- în cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este 
posibil, pânã ce se poate restabili funcþionarea normalã; 
- fãrã a prejudicia prevederile pct. 2.3 lit. c) din cap. 2 din HG 128/2002, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, în situaþia în care sunt depãºite valorile limitã 
de emisie, instalaþia de incinerare nu va continua în niciun caz sã incinereze deºeuri, 
fãrã întrerupere, pe o perioadã mai mare de 4 ore; durata cumulativã de funcþionare în 
asemenea condiþii pe timp de un an trebuie sã fie sub 60 de ore.  
- conþinutul total de pulberi totale al emisiilor în aer de la o instalaþie de incinerare nu 
trebuie sã depãºeascã în niciun caz valoarea de 150 mg/mc, exprimatã ca medie la 
jumãtate de orã, iar valorile limitã ale emisiilor în aer pentru CO ºi TOC nu trebuie 
depãºite. Toate celelalte condiþii menþionate la cap. 2 din HG 128/2002, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare trebuie respectate; 
- cele douã linii de incinerare sunt prevãzute cu câte un coº de avarie în scopul de a 
evacua gazele de ardere în cazul unor defecþiuni la instalaþia de incinerare deºeuri;  
operatorul instalaþiei va þine evidenþa perioadelor în care sunt emisii pe coºul de 
avarie ºi va  monitoriza durata fiecãrei perioade de emisie  ºi  debitul masic de noxe  
la coº (estimari, calcule, mãsurãtori). 
 
10.2. APA �  se vor respecta prevederile autorizaþiei de gospodãrie a apelor: 
În conformitate cu prevederile A.G.A. nr. 155/23.05.2011, indicatorii de calitate a 
apelor uzate în punctele de evacuare vor respecta prevederile HG 188/2002 cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, anexa 2, tabelul 1 ºi condiþiile impuse de 
prestatorul serviciilor de vidanjare. 
 

Parametru Unitatea de 
mãsurã 

Valoare Punct de 
emisie 

Frecvenþa de 
monitorizare 

Metode de monitorizare 

pH - 6,5 � 8,5 SR ISO 10523/97 
Materii în 
suspensie 

mg/l 350 STAS 6953-81 

CBO5 mg/l 300 SR ISO 5815/98 
CCO-Cr mg/l 500 SR ISO 6060/96 
Substanþe  

extractibile 
cu solvenþi 

organici 

mg/l 30 SR 7587/96 

Detergenþi 
sintetici 

mg/l 25 SR ISO 7875/96 

Amoniu mg/l 30 

bazin ape 
menajere ºi 
tehnologice 

uzate 

Conform  
condiþiilor impuse 
de societatea 
autorizatã  care 
preia apele uzate. 
Înainte de fiecare 
vidanjare 

SR ISO 7150-1/2001 
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NH4+ 
Fosfor total mg/l 30 SR EN 1189/2000 

Ca mg/l 300 STAS 3662/90; SR ISO 
7980/97 

Mg mg/l 100 STAS 6674/77; SR ISO 
7980/97 

Sulfaþi mg/l 600 STAS 8601/70 
Cloruri mg/l 500 SR ISO 9297/2001 
Reziduu 
filtrat la 
1050C 

mg/l 2000 STAS 9187/84 

Temperatura 0C ambiant - 
Este interzisã deversarea de ape uzate neepurate în cursurile de apã sau infiltrarea 
acestora în sol. 
 
10.3. SOL   
Desfãºurarea activitãþii pe amplasament trebuie sã se realizeze astfel încât emisiile de 
poluanþi care pot influenþa în mod direct sau indirect calitatea solului ºi vegetaþiei pe 
amplasament ºi în imediata vecinãtate a acesteia, nu vor depãºi limitele pentru 
terenuri de folosinþã mai putin sensibile pentru conþinutul de metale grele (Co, Cr, 
Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) prevãzute de Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementãrii 
privind evaluarea poluãrii mediului. 
Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obþinute la investigaþiile iniþiale, 
care vor constitui date de referinþã ºi se vor raporta la valorile prevãzute în Ordinul 
MAPPM 756/1997 pentru soluri mai puþin sensibile. 

U.M. - mg/kg s.u. 
Nr. 
crt. 

Element/poluant Valoare rezultatã 
la masurãtorile 

iniþiale 

Valoare 
de 

referinþã  

Prag 
de 

alertã 

Prag de 
intervenþie 

1. Crom total 28,6 30 300 600 
2. Total hidrocarburi 

din petrol 
86,3 < 100 1000 2000 

3. Cupru 18,1 20 250 500 
4. Mangan 543 900 2000 4000 
5. Plumb 11,2 200 250 1000 
6. Zinc 47,9 100 700 1500 
7. Cadmiu < 0,04 1 5 10 
8. Nichel 15,4 20 200 500 

 
Conform Ordinului MAPPM 756/1997, la atingerea pragurilor de alertã, 

titularul activitãþii are obligaþia suplimentãrii monitorizãrii concetraþiilor poluanþilor 
ºi luarea mãsurilor de reducere a acestora. 
Sunt interzise deversãrile neautorizate ºi accidentale a oricãror substanþe pe sol, în 
apele de suprafaþã sau freatice. 
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La producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dupã îndepãrtarea 
sursei, operatorul trebuie sã realizeze investigarea ºi evaluarea poluãrii solului ºi 
subsolului. 
 
10.4. ZGOMOT  
 

Activitãþile de pe amplasament vor respecta prevederile HG 321/2005 privind 
evaluarea ºi gestionarea zgomotului ambiental, republicatã 2008 modificatã prin 
Ordinul 152/558/1119/532 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind 
adoptarea valorilor-limitã ºi a modului de aplicare a acestora atunci când se 
elaboreazã planurile de acþiune, pentru indicatorii L_zsn ºi L_noapte, în cazul 
zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale ºi în aglomerãri, traficul 
feroviar pe cãile ferate principale ºi în aglomerãri, traficul aerian pe aeroporturile 
mari ºi/sau urbane ºi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerãri unde se 
desfãºoarã activitãþi industriale prevãzute în anexa nr. 1 la Ordonanþa de urgenþã a 
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii, aprobatã 
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 84/2006 ºi ale STAS 10009/88: limitele 
nivelului de zgomot la limita amplasamentului - 65 dB(A). 

Lzsn- 65 dB(A) cu valori þintã de atins pentru anul 2012- 60 dB(A)  
Lnoapte- 55 dB(A) cu valori þintã de atins pentru anul 2012- 50 dB(A) 
 

 
10.5. MIROSURI 
 
Având în vedere cã instalaþia este amplasatã la o distanþã de 0,8 km de zona de locuit 
ºi au fost luate mãsuri tehnologice prin construirea de depozite frigorifice, se poate 
aprecia cã din activitatea de incinerare, la o funcþionare normalã, nu pot sã aparã 
mirosuri care sã determine neplãceri receptorilor sensibili. 
Conform STAS 12574/1987- Condiþii de calitate pentru aerul din zonele protejate, 
emisiile de substanþe putenic mirositoare nu trebuie sã creeze în zona de impact, 
miros dezagreabil ºi persistent, sesizabil olfactiv. 
Titularul activitãþii se va asigura cã toate operaþiunile de pe amplasament sã fie 
realizate astfel încât emisiile ºi mirosurile sã nu determine o deteriorare semnificativã 
a calitãþii aerului, dincolo de limitele amplasamnetului. 
Operatorul economic îºi va planifica activitãþile din care pot rezulta mirosuri 
dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, þinând seama de condiþiile atmosferice, 
evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticalã a 
poluanþilor ( inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea propagãrii mirosului 
la distanþe mari. 
Minimizarea emisiilor se va realiza prin monitorizarea continuã a instalaþiei, prin 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) ºi prin aplicarea planurilor de 
revizie ºi control (reparaþii curente ºi capitale).    
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11. GESTIUNEA DEªEURILOR 
11.1 Deºeuri nepericuloase 
Denumire cod 
conform HG 
856/2002 

Cantitate  
   t/an 

Activitatea care îl  
genereazã 

Mod de 
stocare/colectare/ 
Eliminare 

cenuºã de vatrã, 
zgurã- 19 01 12 

378 incinerare deºeuri în 
incineratoarele fixe 

Stocare temporarã în 
recipienþi adecvaþi, 
depozitaþi în spaþii special 
amenajate. Se eliminã pe 
un depozit de deºeuri 
conform, autorizat. 

Material de 
cãptuºire refractar- 
16 11 06 

1,2 întreþinere ºi reparaþii 
incinerator fix 

Stocare temporarã pe 
platformã betonatã. Se 
eliminã la un depozit 
conform, autorizat. 

Deºeuri metalice  
19 01 02 

0,01 rezultat din incinerare Stocare selectivã pe 
platformã betonatã.Se 
valorificã prin agenþi 
autorizaþi. 

Deºeuri metalice  
17 04 07 

0,5 revizii ºi reparaþii Stocare selectivã pe 
platformã betonatã.Se 
valorificã prin agenþi 
autorizaþi. 

Ambalaje din 
hârtie- 15 01 01 

0,5 recepþie deºeuri Stocare selectivã pe 
platformã betonatã.Se 
valorificã prin agenþi 
autorizaþi. 

Ambalaje din 
plastic- 15 01 02 

0,5 recepþie deºeuri Stocare selectivã pe 
platformã betonatã.Se 
valorificã prin agenþi 
autorizaþi. 

Nãmol- 20 03 04 1,0 bazinul de stocare ape 
uzate 

Se eliminã de cãtre 
societãþi specializate, 
autorizate 

Deºeuri menajere  
20 03 99 

2,5 activitãþi 
administrative 

Colectare în europubele. 
Se preia de societate 
specializatã în vederea 
depozitãrii la un depozit 
conform, autorizat.  

 
11.2. Deºeuri periculoase 

Denumire cod 
conform HG 

856/2002 

Activitatea care îl  
genereazã 

Cantitate 
tone 

Mod de stocare/colectare/ 
eliminare 

cenuºã de vatrã, incinerare deºeuri 180  stocare temporarã în 
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zgurã- 19 01 11* periculoase în 
incineratoarele 
rotative 

recipienþi adecvaþi, depozitaþi 
în spaþii special amenajate. Se 
eliminã pe un depozit 
conform, autorizat, funcþie de 
rezultatul analizelor. 

reziduuri de la 
tratarea ºi filtrarea 
gazelor- 19 01 07* 

Sistem de epurare 
ºi filtrare gaze 

30,5 colectare în recipienþi 
adecvaþi ºi reintroduºi la 
incinerare sau eliminare pe 
un depozit conform de 
deºeuri periculoase, autorizat. 

material de 
cãptuºire refractar- 
16 11 05* 

Întreþinere ºi 
reparaþii 
incinerator rotativ 

13 Stocare temporarã pe 
platformã betonatã. Se 
eliminã la un depozit 
conform, autorizat. 

filtre textile 15 02 
02* 

Întreþinere sistem 
de filtrare 

0,18 colectare în recipienþi 
adecvaþi ºi reintroduºi la 
incinerare. 

ulei uzat 13 02 05* Întreþinere utilaje 0,2 colectare în recipienþi 
adecvaþi ºi reintroduºi la 
incinerare. 

ambalaje 
contaminate 15 01 
10* 

Recepþie deºeuri 0,1 Introduse în procesul de 
incinerare 

 
NOTÃ: reziduurile de la incinerare pot fi aceptate în depozitele de deºeuri 
nepericuloase, dacã îndeplinesc valorile limitã ale levigatului din tabelul 3.2. ºi 
criteriile suplimentare privind TOC < 5%, pH > 6 ºi valoarea ANC evaluatã 
(capacitatea de neutralizare a acizilor) din Ordinul 95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare ºi procedurilor preliminare de acceptare a deºeurilor la 
depozitare ºi lista naþionalã de deºeuri acceptate în fiecare clasã de depozit de 
deºeuri; 
Ambalaje � evidenþa ambalajelor si deºeurilor de ambalaje se va face cu respectarea 
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor ºi a deºeurilor de ambalaje, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
Ambalaje din carton ºi material plastic pentru deºeuri medicale � se incinereazã 
împreunã cu deºeurile medicale conform OM 219/2002 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind gestionarea deºeurilor rezultate din activitãþile medicale ºi a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naþionalã de date privind deºeurile 
rezultate din activitãþile medicale. 
Operatorul economic are obligaþia delimitãrii clare ºi marcãrii zonelor de depozitare a 
deºeurilor, iar recipienþii vor fi inscripþionaþi. 
Titularul va efectua operaþiuni de valorificare a deºeurilor numai cu operatori 
autorizaþi, în conformitate cu cu legislaþia în vigoare. 
Operaþiunile ºi practicile de management al deºeurilor se vor consemna într- un 
registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziþia autoritãþilor de mediu. 
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Se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deºeurilor ºi recomandãrile 
celor mai bune tehnici disponibile.     
 
12. METODE ªI CRITERII DE ACCEPTARE ªI STOCARE A DEªEURILOR 
LA INCINERARE 
 
12.1. Pot fi incinerate numai tipurile de deºeuri care se preteazã la tipul instalaþiei de 
incinerare, conform cãrþii tehnice a instalaþiei. 
12.2. Înainte de a accepta deºeurile la instalaþia de incinerare operatorul instalaþiei 
trebuie sã dispunã de informaþii asupra deºeurilor ce urmeazã a fi incinerate pentru a 
verifica, între altele, conformarea cu cerinþele din autorizaþia de mediu.  
Aceste informaþii cuprind: 
- toate datele utile asupra procesului de generare a deºeurilor;  
- codul deºeurilor conform cu HG nr. 856/2002, privind evidenþa gestiunii deºeurilor 
ºi pentru aprobarea listei cuprinzând deºeurile, inclusiv deºeurile periculoase, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare ; 
- compoziþia fizicã ºi pe cât posibil chimicã a deºeurilor si toate informaþiile necesare 
pentru a evalua comportarea lor în procesul de incinerare (ex. punctul de 
inflamabilitate ºi valoarea caloricã, etc.); 
- caracteristicile deºeurilor care fac ca acestea sã devinã periculoase,  substanþele cu 
care nu pot fi amestecate ºi precauþiile ce trebuie luate de operator în manipularea 
acestora. 
- parametrii cercetaþi uzual la determinarea compoziþiei chimice sunt: valoarea pH, 
clorul, sulful ºi metalele grele.  
- parametrii care trebuie sa fie cunoscuþi in cazuri particulare depind de tipul 
deºeurilor si de frecventa de generare. De exemplu, pentru evaluarea uleiurilor uzate 
de provenienþa necunoscutã este necesarã cu siguranþa cunoaºterea conþinutului de 
PCB; 
12.3. Operatorul trebuie sã efectueze urmãtoarele procedee de recepþie: 
- verificarea documentelor care însoþesc deºeul ºi a celor cerute prin actele normative 
care controleazã transporturile de deºeuri ºi de reglementãrile pentru transportul 
mãrfurilor periculoase; 
- prelevarea de probe reprezentative, înainte de descãrcare, cu excepþia cazurilor în 
care nu este posibil (ex. deºeuri infecþioase). Aceste probe sunt pãstrate cel puþin o 
lunã dupã incinerare; 
 - identificarea deºeurilor predate; 
 - inspecþia vizualã; 
 - eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deºeurilor care dovedeºte 
predarea acestora; 
 - descãrcarea vehicului în zona de depozitare indicatã; 
 - efectuarea controalelor de predare prezentate se menþioneazã în jurnalul de 
funcþionare. 
12.4. Deseurile rezultate din activitatea medicalã trebuie plasate direct in camera de 
ardere, fãrã a  fi amestecate cu alte categorii de deºeuri ºi fãrã manipulare directã. 
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12.5. Ambalajele pentru deºeuri periculoase trebuie sa fie perfect etanºe. In zona de 
stocare trebuie prevãzute sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de colectare prin 
drenare pentru scurgeri de materiale si substanþe de stingere. 
12.6. Deºeurile medicale care vor fi supuse incinerãrii vor fi transportate în 
containere specializate în care vor fi ambalaje tipizate pentru fiecare tip de deºeu 
periculos. Ambalajele vor fi depozitate separat ºi incinerate odatã cu deºeurile 
periculoase. Deºeurile medicale vor fi depozitate separat faþã de alte deºeuri. 
Deºeurile anato-patologice ºi deºeurile infecþioase vor fi depozitate în camera 
frigorificã în care se va asigura o temperaturã mai micã de 4 0C. 
12.7. La stabilirea programului de funcþionare a incineratorului trebuie sã se 
þinã cont de urmãtoarele caracteristici ale deºeurilor: puterea caloricã, conþinut 
de apã, conþinut de halogeni (F,Cl, Br,I), conþinut în sulfuri ºi azot, conþinutul în 
metale grele, conþinutul în compuºi organici stabili termic (hidrocarburi 
policiclice aromatice), stabilitatea termicã.  
12.8. Este interzisã incinerarea deºeurilor radioactive ºi explozive. Deºeurile 
nepericuloase vor fi acceptate la incinerare numai în condiþiile în care acestea nu 
se pot valorifica. 
12.9. Cantitãtile de deºeuri nu vor depãºi capacitatea nominalã de ardere de  500 
kg/h pentru fiecare din cele douã incineratoare rotative, respectiv 2700 kg/ºarjã 
pentru fiecare din cele douã incineratoare fixe. 
12.10. Recipienþii de stocare a substanþelor periculoase cu un volum mai mare de 800 
l vor fi etichetaþi într-o formã vizibilã cu denumirea exactã a conþinutului, numãrul 
CAS ºi simbolul de pericol, conform reglementãrilor specifice. 
12.11. Ariile de stocare permanentã a recipienþilor cu substanþe ºi preparate 
periculoase, vor fi etichetate vizibil cu simbolurile de pericol. 
12.13. Recipienþii care conþin produse incompatibile nu trebuie depozitaþi în 
proximitate.   

 
13. INTERVENÞIA RAPIDÃ ªI MANAGEMENTUL SITUAÞIILOR  DE  
URGENÞÃ, SIGURANÞA INSTALAÞIEI 
 
13.1. Activitatea nu se incadreazã in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se 
aplicã prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanþe periculoase. 
13.2. Activitatea legatã de exploatarea incineratorului se va desfãºura în conformitate 
cu prevederile legale referitoare la normele de protecþie a muncii ºi paza contra 
incendiilor ºi procedura în caz de accidente. 
13.3. Titularul activitãþii trebuie sã se asigure cã existã o procedurã de intervenþie 
rapidã, care sã trateze orice situaþie de urgenþã care poate apãrea pe amplasament. 
13.4. Titularul activitãþii are obligaþia sã înregistreze în formã scrisã toate defecþiunile 
în funcþionare care pot avea efecte importente asupra mediului înconjurãtor. Pentru 
aceasta se va înfiinþa un registru în care se va consemna: tipul, momentul ºi durata 
defecþiunii; cantitatea de substanþe nocive eliberate; urmãrile defecþiunii atât în 
interiorul obiectivului cât ºi în exterior; toate mãsurile iniþiate de titular. 
Reguli de securitate: 
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Dispoziþiile prezentei autorizaþii sunt incluse în procedurile ºi instrucþiunile de lucru 
care sunt actualizate permanent ºi þinute în locuri accesibile personalului de deservire. 
Aceste reguli indicã în special: 
 - interdicþia de a folosi focul, neautorizat, în instalaþiile care deþin 
substanþe/preparate periculoase care pot declanºa un accident ( incendiu, explozie); 
 - procedurile de oprire în regim de urgenþã ºi securizare a instalaþiilor; 
 - mãsurile ce trebuie luate în caz de scurgere a unor substanþe periculoase în 
canalizare ºi condiþiile de evacuare a deºeurilor ºi apelor impurificate în caz de 
împrãºtiere accidentalã; 
 - mijloacele de stingere ce trebuie utilizate în caz de incendiu; 
 - procedura de alertare cu numerele de telefon a responsabilului ºi grupei de 
intervenþie în caz de forþã majorã; 

- procedura de izolare a amplasamentului pentru a preveni orice împrãºtiere a 
poluãrii în receptori naturali; 

   
14. MONITORIZAREA ACTIVITÃÞII 
14.1. Condiþii de mãsurare 
a. Mãsurãtorile pentru determinarea concentraþiei substanþelor poluante ale aerului ºi 
apei trebuie sã fie reprezentative.  
b. Toate rezultatele mãsurãtorilor trebuie înregistrate, prelucrate ºi prezentate într-o 
formã adecvatã, pentru a permite autoritãþilor competente pentru protecþia mediului 
sã verifice conformitatea cu prevederile prezentei autorizaþii ºi ale legislaþiei în 
vigoare. 
c. Prelevarea probelor ºi analiza tuturor poluanþilor, inclusiv a dioxinelor ºi furanilor, 
precum ºi metodele de mãsurã de referinþã pentru calibrarea sistemelor automatizate 
de mãsurã trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunitãþii Europene 
CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naþionale sau internaþionale 
care vor asigura furnizarea de date de o calitate ºtiinþificã echivalentã. 
d. Dacã mãsurãtorile efectuate aratã cã au fost depãºite valorile limitã de emisie 
stabilite în prezenta autorizaþie pentru aer sau apã, titularul activitãþii are obligaþia de 
a informa fãrã întârziere autoritãþile competente pentru protecþia mediului. 
e. Toate echipamentele de control ºi monitorizare trebuie calibrate ºi întreþinute 
conform standardelor în  vigoare ºi a regulamentelor interne. Cerinþele concrete 
privind calibrarea ºi verificarea funcþionãrii aparaturii se fac conform normelor 
prezentate în tabelul nr. 10  din Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului 
tehnic privind incinerarea deºeurilor. 
 
14.2. Monitorizarea emisiilor în aer 
Punct de 
prelevare 

Poluanþi analizaþi Frecvenþa de 
monitorizare 

Metoda de 
determinare 

Coº 
dispersie 
gaze arse 
epurate 

-  NOx 
-  CO 
- pulberi totale 
- carbon organic total 
(TOC) 

continuã Sistem propriu de 
automonitorizare 
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- HCl 
- HF 
- SO2 
 

 metale grele 
dioxine ºi furani 
 

Trimestrial 
pentru primul 
an de 
funcþionare; 
apoi semestrial 

Laboratoare autorizate 
conform reglementãrilor 
în vigoare 
 

 
Conform prevederilor HG 128/2002 privind incinerarea deºeurilor cu 

modificãrile ºi completãrile ulterioare, cap. 7, punctul 7.2.- se vor efectua 
urmãtoarele mãsurãtori ale poluanþilor aerului, în conformitate cu anexa nr. 5, la 
instalaþia de incinerare: 
    a) mãsurãtori continue ale urmãtoarelor substanþe: oxizi de azot (NOx), monoxid 
de carbon (CO), pulberi totale, carbon organic total (TOC), acid clorhidric (HCI), 
acid fluorhidric (HF), bioxid de sulf (SO2); 
    b) mãsurãtori continue ale urmãtorilor parametri de proces: temperatura lângã 
peretele interior al camerei de ardere, concentraþia de oxigen, presiunea, temperatura 
ºi conþinutul în vapori de apã în gazele de ardere; 
    c) cel puþin douã mãsurãtori pe an ale metalelor grele, dioxinelor ºi furanilor, dar 
pentru primul an de funcþionare mãsurãtorile se vor face trimestrial.  
1. Condiþiile standard de mãsurare: 
 - temperatura 273 K, 101,3 kPa ºi 11 % oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere; 
- temperatura 273 K, 101,3 kPa ºi 3 % oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere de la 
incinerarea ueliului uzat, definit conform HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor 
uzate; 
 - valorile medii la jumãtate de orã ºi valorile medii la 10 minute se determinã în 
cadrul timpului de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire ºi oprire, dacã nu 
sunt incinerate deºeuri) din valorile mãsurate, dupã ce s-a scãzut valoarea intervalului 
de încredere specificat la pct. 3 din anexa nr. 5 a HG 128/2002 privind incinerarea 
deºeurilor, modificatã ºi completatã. Valorile medii zilnice se determinã din aceste 
valori medii validate. 
2. Determinarile pentru metale grele vor fi efectuate pe o perioada de timp de 8 ore, 
perioada de prelevare fiind de 30 minute si vor fi aferente etapei de incinerare. Se vor 
calcula valori medii pentru fiecare tip de deºeu incinerat (determinãri la 2 ore). 
3. Pentru dioxine si furani se vor face determinãri pe o perioada de cel putin 6 ore si 
maxim 8 ore. Valorile limita de emisie pentru dioxine si furani vor fi calculate 
folosindu-se noþiunea de echivalent toxic in conformitate cu anexa 3 a H.G. 
128/2002, modificat si completat prin HG nr. 268/2005. 
4. Instalaþia de epurare a gazelor reziduale va fi exploatatã astfel încât la emisie sã se 
respecte VLE; 
5. Prelevarea probelor ºi analiza tuturor poluanþilor, inclusiv a dioxinelor ºi furanilor, 
precum ºi metodele de mãsurã de referinþã pentru calibrarea sistemelor automatizate 
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de mãsurã, vor fi efectuate în conformitate cu standardele CEN ºi/sau internaþionale 
care vor asigura furnizarea de date de o calitate ºtiinþificã echivalentã; 
6. Toate valorile mãsurate, ce apar în timpul funcþionãrii instalaþiei, se vor inventaria 
ºi inregistra ºi vor fi raportate conform cerinþelor; 
7. Înregistrãrile fãcute de dispozitivele de mãsurare continuã se vor pãstra cel puþin 
cinci ani ºi se vor preda autoritãþilor de mediu la cerere. 
8. Înregistrarea, evaluarea (clasarea), ºi evaluarea rezultatelor mãsurãtorilor continue 
se vor efectua conform directivei UE de incinerare a deºeurilor. 
9. Instalaþia va fi prevãzutã cu sisteme de semnalizare optice ºi acustice pentru 
atenþionarea în cazul scãderii sub temperatura de post- ardere ºi a depãºirii VLE a 
gazelor evacuate, în cazul instalaþiei de epurare. 
10. Pentru desfãºurarea mãsurãtorilor continue ºi a mãsurãtorilor discontinue se vor 
amenaja locuri pentru mãsurãtori ºi puncte de prelevare a probelor; locul pentru 
mãsurãtori trebuie sã fie suficient de mare, sã fie uºor accesibil prin platforme sigure 
de lucru ºi cãi de acces ºi sã fie realizat astfel încât sã fie garantate mãsurãtori 
reprezentative ºi fãrã obstacole.    
   
14.3. Monitorizarea emisiilor în apã � vor fi monitorizaþi indicatorii menþionaþi în 
capitolul 10.2- înainte de fiecare vidanjare. 
 
14.4. Monitorizarea calitãþii solului 
Se va realiza în punctele de prelevare ( observaþie) ºi pentru indicatorii analizaþi în 
documentaþia de solicitare- o datã pe an. 
Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obþinute la investigaþiile iniþiale, 
care vor constitui date de referinþã ºi se vor raporta la valorile prevãzute în Ordinul 
756/1997 pentru soluri mai puþin sensibile. 
 
Nr. 
crt. 

Indicator analizat Punct de 
prelevare 

Frecvenþa Metoda 
de 

analizã 
1. Crom total 
2. Total hidrocarburi din petrol 
3. Cupru 
4. Mangan 
5. Plumb 
6. Zinc 
7. Cadmiu 
8. Nichel 

 
zona de est a 

incintei 
coordonate GPS: 

0381573 
USR 0324121 

 
 
 
 

anual 

 
conform 
standard

elor 
legale în 
vigoare 

  
 
15. RAPORTÃRI LA UNITATEA TERITORIALÃ PENTRU PROTECÞIA 
MEDIULUI ªI PERIODICITATEA ACESTORA 
 
Titularul activitãþii are obligaþia: 
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- sã informeze cu regularitate autoritatea competentã pentru protecþia mediului 
cu privire la rezultatele monitorizãrii emisiilor ºi în termenul cel mai scurt, sã 
notifice asupra situaþiilor de funcþionare necorespunzãtoare sau de întrerupere a 
funcþionãrii echipamentelor de reducere a emisiilor; 
- sã asigure mãsurile ºi condiþiile necesare pentru monitorizarea emisiilor de 
noxe ºi raportarea datelor cãtre autoritãþile competente - conform prezentei 
autorizaþii; 

Raportãri obligatorii pe care titularul trebuie sã le transmitã la autoritãþile 
competente pentru protecþia mediului: 
-  raport privind gestiunea deºeurilor - anual la ARPM Craiova; 
-  raport privind monitorizarea emisiilor în aer/apã � trimestrial la ARPM Craiova; 
-  raportarea investiþiilor ºi cheltuielilor de mediu � lunar la ARPM Craiova/CJ Dolj 
al GNM; 
- raport anual privind Registrul Poluanþilor Emiþi ºi transferaþi, conform HG 
140/2008, privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamenrului (CE) al Parlamentului European ºi al Consiliului nr. 166/2006 
privind înfiinþarea Registrului European al Poluanþilor Emiºi ºi transferaþi ºi 
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE ºi 96/61/CE- la ARPM Craiova; 
-  raport anual de mediu ( RAM), ( pe suport de hârtie ºi în format electronic) 
conform structurii cadru existentã pe pagina web a ARPM Craiova: 
http://arpmdj.anpm.ro - secþiunea Informaþii privind mediul- Manuale, ghiduri, 
materiale informative� luna martie pentru anul precedent la ARPM Craiova ºi CJ 
Dolj al GNM;  
- Audit privind eficienþa energeticã � la 2 ani. 
-  modul de soluþionare ºi rãspuns la reclamaþiile publicului privind activitatea 
desfãºuratã�  la CJ Dolj al GNM  ºi ARPM Craiova; 
- orice date ºi informaþii cu privire la protecþia factorilor de mediu, solicitate de 
ARPM Craiova ºi/sau CJ Dolj al GNM; 
- orice efect negativ înregistrat prin programul de automonitoring se raporteazã la 
ARPM Craiova ºi CJ Dolj al GNM în maximum 12 ore de la producere; 
-  orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaþii. 
Toate rapoartele trebuie certificate de cãtre managerul agentului economic titular al 
autorizaþiei sau de cãtre înlocuitorul legal al acestuia. 
Registrele si celelalte evidenþe vor fi disponibile pe amplasament în orice moment 
pentru inspecþie de cãtre ARPM Craiova CJ Dolj al GNM ºi vor fi pãstrate pe 
amplasament pentru o perioadã de minim 5 ani. 
 
16. OBLIGAÞIILE TITULARULUI  ACTIVITÃÞII: 
 

Obligaþiile de bazã ale titularului privind exploatarea instalaþiei sunt urmãtoarele: 
 luarea tuturor mãsurilor de prevenire eficientã a poluãrii, în special prin 

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; luarea tuturor mãsurilor care sã 
asigure cã nici o poluare importantã nu va fi cauzatã; 

 fluxul tehnologic al incinerãrii, prevãzut în documentaþiile tehnice va fi 
respectat  cu stricteþe; 
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 curãþarea ritmicã a depunerilor din instalaþii, pentru evitarea îngustãrii 
tubulaturii ºi pentru evitarea creºterii vitezei de circulaþie a gazelor; 

  se vor asigura condiþiile pentru combustia completã, în scopul evitãrii emisiei 
de compuºi heterociclici aromatici; 

  se recomandã funcþionarea continuã a incineratorului, pentru evitarea 
condiþiilor favorabile emisiei de polanþi în fazele de pornire ºi oprire de stingere  

 evacuarea cenuºilor ºi zgurilor se va realiza astfel încât sã se evite poluarea 
aerului , solului  sau apelor; 

 întreþinerea incintei în cea mai perfectã stare de curãþenie; 
 titularul de activitate, in calitate de destinatar al transporturilor de  deseuri 

periculoase, precum si ca transportator de  deºeuri periculoase va respecta 
reglementarile HG 1061/2008 privind transportul deºeurilor periculoase ºi 
nepericuloase pe teritoriul României.  

 întreþinerea ºi exploatarea instalaþiilor de protecþie a calitãþii factorilor de 
mediu în conformitate cu documentaþiile tehnice de execuþie ºi ale regulamentului de 
întreþinere ºi exploatare; 

 acordarea ºi purtarea eficientã a echipamentului de protecþie individual ºi de 
lucru; 

 luarea mãsurilor necesare care sã garanteze protecþia solului, apelor subterane 
ºi mãsuri privind gestiunea deºeurilor generate din activitate; 

 luarea mãsurilor necesare de minimizare a impactului semnificativ de mediu 
produs de condiþiile anormale de funcþionare;  

 evitarea producerii de deºeuri ºi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitatã, 
valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnicã ºi economicã, luarea mãsurilor 
pentru neutralizarea ºi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul 
asupra mediului; 

 luarea mãsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor ºi limitarea 
consecinþelor acestora; 

 se vor afla în stoc materiale absorbante ºi de neutralizare a pierderilor 
accidentale; 

 luarea mãsurilor necesare care sã garanteze protecþia solului, a apelor subterane 
ºi a apelor de suprafaþã; 

 luarea mãsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea 
metodologiei de mãsurare, a frecvenþei acestora ºi a procedurii de evaluare a 
rezultatelor mãsurãtorilor, precum ºi obligativitatea de a furniza autoritãþii 
competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformãrii cu  prevederile 
prezentei autorizaþii; 

 luarea mãsurilor necesare de minimizare a impactului semnificativ de mediu 
produs de condiþiile anormale de funcþionare; 

 în jurul obiectivului se va construi un gard înalt de cel puþin 3 m dublat de 
spaþiu verde de aceeaºi înãlþime; este deasemenea beneficã crearea unei zone tampon 
de spaþiu verde- arbori ºi arbuºti- mai ales spre comuna Sopot; 
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 sã informeze cu regularitate autoritatea competentã pentru protecþia mediului 
despre rezultatele monitorizãrii emisiilor din instalaþie ºi, în termenul cel mai scurt, 
despre orice incident sau accident care afecteazã semnificativ mediul; 

 în cazul producerii unui prejudiciu major definit conform OUG 68/2007, 
titularul va notifica ARPM Craiova ºi CJ Dolj al GNM în maxim 2 ore de la 
producerea acestuia despre: momentul ºi locul producerii prejudiciului asupra 
mediului, cauzele care au provocat prejudiciul, elementele de mediu afectate, 
mãsurile luate pentru prevenirea extinderii sau agravãrii prejudiciului adus mediului, 
alte informaþii considerate relevante de cãtre titular; 

 în cazul unei ameninþãri iminente cu un prejudiciu adus mediului, definit 
conform OUG 68/2007, operatorul este obligat sã ia imediat mãsurile preventive 
necesare ºi în 2 ore de la luarea la cunoºtinþã a apariþiei amenintãrii sã informeze 
ARPM Craiova ºi CJ Dolj al GNM; 

 în termen de 1 orã de la finalizarea mãsurilor preventive, operatorul economic 
informeazã autoritãþile despre mãsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului ºi 
eficienþa acestora. În cazul în care ameninþarea iminentã persistã în ciuda mãsurilor 
adoptate, operatorul anunþã în 6 ore de la momentul în care s-a constatat ineficienþa, 
ARPM Craiova ºi CJ Dolj al GNM despre mãsurile întreprinse pentru prevenirea 
prejudiciului, evoluþia în urma aplicãrii mãsurilor preventive, alte mãsuri dupã caz, 
pentru prevenirea înrãutãþirii situaþiei;  

 în cazul producerii unui prejudiciu, titularul suportã costurile pentru repararea 
acestuia ºi înlãturã urmãrile produse de acesta, restabilind condiþiile anterioare 
producerii prejudiciului, potrivit principiului- poluatorul plãteºte; 

 sã asiste ºi sã punã la dispoziþia autoritãþii competente pentru protecþia 
mediului toate datele necesare pentru desfãºurarea controlului instalaþiei ºi pentru 
prelevarea de probe sau culegerea oricãror informaþii pentru respectarea prevederilor 
autorizaþiei integrate de mediu; 

 sã rãspundã în scris la solicitãrile publicului privind activitatea autorizatã; 
 schimbarea modului de exploatare a instalaþiei nu poate fi întreprinsã fãrã a se 

cere eliberarea acordului ºi/sau autorizaþiei integrate de mediu; 
 sã informeze autoritãþile competente pentru protecþia mediului despre orice 

schimbare adusã instalaþiei sau procesului tehnologic în care caz, autoritatea 
regionalã pentru protecþia mediului va reanaliza condiþiile de funcþionare stabilite în 
autorizaþia integratã de mediu. 

 nicio modificare sau reconstrucþie afectând activitatea sau orice parte a 
activitãþii, care va determina sau este posibil sã determine o schimbare în termeni 
reali sau creºtere în ceea ce priveºte natura ºi cantitatea oricãrei emisii, sistemele de 
reducere a poluãrii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia 
primã, produsele intermediare, produsele sau deºeurile generatesau orice schimbãri în 
ceea ce priveºte managementul ºi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ 
asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fãrã notificarea ºi fãrã acordul 
prealabil scris al ARPM Craiova.     

 sã informeze autoritãþile competente pentru protecþia mediului despre orice 
modificare privind denumirea societãþii, adresa sediului social, etc.; 
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 se va notifica la autoritatea competentã de mediu orice funcþionare defectuoasã 
sau defecþiune a echipamentului de control sau echipamentului de monitorizare care 
poate conduce la pierderea controlului oricãrui sistem de reducere a poluãrii pe 
amplasament. 

 în cazul oricãrei situaþii de mai jos, titularul va transmite o notificare cãtre 
ARPM Craiova: 
 - orice situaþie care impune oprirea/pornirea instalaþiei; 

- încetarea definitivã a funcþionãrii oricãrei pãrþi sau întregii instalaþii autorizate; 
- reluarea exploatãrii oricãrei pãrþi sau a întregii instalaþii autorizate dupã 

perioada de oprire. 
Autoritatea competentã pentru protecþia mediului reexamineazã periodic ºi 

actualizeazã, dacã este necesar condiþiile de acordare a autorizaþiei integrate de 
mediu. 

Reexaminarea autorizaþiei integrate de mediu este obligatorie în 
urmãtoarele situaþii: 

- poluarea cauzatã de instalaþie necesitã revizuirea valorilor limitã de emisie 
existente în autorizaþie sau necesitã stabilirea de noi valori limitã de emisie; 

- schimbãri substanþiale ºi extinderi ale instalaþiilor precum ºi modificarea 
celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativã a emisiilor; 

- siguranþa exploatãrii ºi a desfãºurãrii activitãþii face necesarã introducerea de 
tehnici speciale ºi mãsuri de manegement; 

- rezultatele acþiunilor de inspecþie ºi control al conformãrii relevã aspecte noi, 
neprecizate de documentaþia depusã pentru susþinerea solicitãrii, sau modificãri 
ulterioare emiterii actului de autorizare; 

- emiterea unor noi reglementãri legale. 
Activitatea societãþii se va desfãºura obligatoriu în conformitate cu prevederile 

urmãtoarelor acte legislative care sunt în concordanþã cu reglementãrile UNIUNII 
EUROPENE prin prevederile Directivelor, Regulamentelele ºi Deciziile 
corespunzãtoare: 
- OUG 195/2005 privind protecþia mediului aprobatã prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare;  
- OUG 152/2005 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii aprobatã prin 
Legea 84/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
- OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobatã prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
-  HG 128/2002 privind incinerarea deºeurilor cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare; 
-  Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea 
deºeurilor; 
-  HG 1061/2008 privind Procedura de reglementare ºi control al transportului 
deºeurilor periculoase ºi nepericuloase pe teritoriul României; 
- HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea ºi controlul 
bifenililor policloruraþi ºi a altor compuºi similari cu completãrile ºi modificãrile 
ulterioare; 
- Legea 211/2011 privind regimul deºeurilor; 
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- HG 856/2002, privind evidenþa gestiunii deºeurilor ºi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deºeurile, inclusiv deºeurile periculoase, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare; 
- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare ºi procedurilor 
preliminare de acceptare a deºeurilor la depozitare ºi lista naþionalã de deºeuri 
acceptate în fiecare clasã de depozit de deºeuri; 
- HG 140/2008 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) al Parlamentului European ºi al Consiliului nr. 166/2006 
privind înfiinþarea Registrului European al Poluanþilor Emiºi ºi Transferaþi ºi 
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE ºi 96/61/CE; 
- Legea 104/2011 privind protecþia aerului înconjurãtor; 
-  HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
- HG 188/2002 � pentru aprobarea unor norme privind condiþiile de descãrcare în 
mediul acvatic al apelor uzate cu modificãrile ºi completãrile ulterioare - NTPA 002 
privind condiþiile de evacuare a apelor uzate în reþelele de canalizare ale localitãþilor 
ºi direct în staþiile de epurare; 
-  HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor ºi a deºeurilor de ambalaje cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
- Legea 360/2003 privind regimul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 
- HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea ºi etichetarea substanþelor 
periculoase; 
- Ordin MMGA 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la 
ambalaje ºi deºeuri de ambalaje; -  OUG 68/2007 privind rãspunderea de mediu cu 
referire la prevenirea ºi repararea prejudiciului asupra mediului aprobatã prin Legea 
19/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
- Documente de referinþã privind cele mai bune tehnici disponibile ( BREF), aprobate 
de Uniunea Europeanã. 
 
17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAÞIEI; MANAGEMENTUL 
REZIDUURILOR 

 La încetarea definitivã a activitãþii, vor fi realizate ºi urmãrite minim 
urmãtoarele mãsuri: 

- se vor goli bazinele ºi conductele, se vor spãla complet de orice conþinut 
potenþial periculos; 

- se vor lua mãsuri de precauþie specificã necesarepentru asigurarea 
faptului cã demolarea clãdirilor sau a altor structuri nu cauzeazã poluare în aer, apã 
sau sol; 

- la demolarea construcþiilor, se vor colecta separat deºeurile din 
construcþii, care se vor valorifica sau depozita într-un depozit conform autorizat, 
funcþie de categoria deºeului; 

- refacerea, dupã caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea 
stabilirii condiþiilor amplasamentului la încetarea activitãþii; 

- reconstrucþia ecologicã a terenului afectat istoric prin activitãþile 
desfãºurate pe amplasament; 
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- Planul de închidere trebuie sã identifice resursele necesare pentru 
punerea lui în practicã ºi sã declare mijloacele de asigurare a disponibilitãþii acestor 
resurse, indiferent de situaþia financiarã a titularului autorizaþiei. 

- Dezafectarea, demolarea instalaþiei ºi construcþiilor se va face 
obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. În cazul închiderii definitive a unei 
instalaþii, operatorul va prezenta autoritãþii de mediu, un dosar cu planul reactualizat 
al terenurilor aferente instalaþiei ºi un memoriu asupra stãrii amplasamnetului. 
Documentele necesare la încetarea activitãþii: proiecte tehnice de închidere ºi 
dezafectare a instalaþiilor de pe platformã ºi bilanþuri de mediu pentru încetarea 
definitivã a activitãþii în scopul stabilirii mãsurilor ºi etapelor prevãzute în continuare, 
pentru evitarea oricãror riscuri de poluare ºi refacerea zonei; 

Etapele parcurse la încetarea activitãþii:  
- Se opresc treptat instalaþiile tehnologice respectând procedurile 

specificate în regulamentele de funcþionare aale instalaþiilor ºi mãsurile de securitate 
impuse pentru curãþirea echipamentelor, conductelor, etc; 

- Se vor goli complet ºi curãþa/spãla vasele în care mai rãmân materiale 
solide sau lichide. Substanþele recuperate din instalaþii se vor depozita temporar pe 
platformã, în depozitele existente. Lichidele/solidele recuperate se vor depozita în 
butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care sã asigure condiþiile de 
etanºeitate necesar;. 

- Deºeurile generate ºi materiile prime existente în depozite se vor elimina 
de pe amplasament pânã la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de cãtre firme 
specializate; 

- Dupã epuizarea stocurilor, se vor curãþa toate vasele ºi clãdirile care au 
servit drept depozite de materii prime sau deºeuri; 

- Se va þine o evidenþã strictã a materialelor stocate ºi/sau evacuate; 
- Deºeurile nerecuperabile se vor elimina/valorifica numai prin firme 

specializate; 
- Clãdirile refolosibile ( clãdiri administrative, depozite acoperite, etc) 

care datoritã destinaþiei pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului ºi sãnãtatea 
factorului uman, se vor pãstra ca atare pentru valorificare ulterioarã, conform 
intereselor societãþii; 

- Se va asigura conservarea (izolarea impotriva umiditãþii, protejarea 
împotriva intemperiilor) ºi paza acestor clãdiri; 

Dupã finalizarea tuturor operaþiilor de curãþire ºi/sau conservare, se poate 
trece la eventuala demontare a utilajelor ºi echipamentelor;  

- Demontarea propriu- zisã a utilajelor ºi echipamentelor se va face 
utilizând metode ºi tehnici în funcþie de tipul, mãrimea ºi destinaþia ulterioarã a 
utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mãrime relativ micã (pompe, 
ventilatoare, etc) se vor demonta ca atare ºi se vor depozita pe platformele betonate 
sau în depozitele existente; 

- Utilajele ºi echipamentele care sunt în stare bunã se vor valorifica ca 
atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terþi, 
ca fier vechi; 

mailto:office@arpmdj.anpm.ro


ARPM Craiova: Autorizaþie Integratã de Mediu nr. 64/03.01.2012 

AGENÞIA REGIONALÃ PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI CRAIOVA 
Adresa: Str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251.530.010  Fax : 0251.419035 
e-mail : office@arpmdj.anpm.ro 

Pagina 43 din 45 
 

- Se va demonta aparatura AMC din instalaþii ºi, în mãsura în care se 
asigurã garanþie viitoare, va fi valorificatã; 

- Se vor demonta conductele aferente instalaþiilor, acestea urmând a fi 
valorificate, funcþie de starea fizicã, ca materiale ºi/sau ca deºeuri feroare/neferoase; 

- Se vor demonta instalaþiile electrice. Materialele metalice rezultate de la 
demontarea instalaþiilor electrice (cabluri de cupru, aluminiu, etc) se vor depozita 
într-o încãpere închisã, pânã la valorificarea acestora prin firme specvializate; 

- Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare ºi condensatoare 
vor fi stocate în recipienþi metalici, ce vor fi stocaþi în magazii închise urmând a fi 
valorificate prin firmã specializatã pentru regenerarea lor; 

- Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucãþile de 
metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, pânã la valorificarea 
ca deºeuri metalice. 

- Dupã golirea completã a halelor de producþie utilaje, acestea vor fi 
demolate ( doar cele ce nu vor fi pãstrate); 

- Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale 
societãþii, ºi va fi evacuat cãtre un depozit de deºeuri autorizat, pentru depozitarea 
finalã. 

Lucrãrile se vor realiza numai cu firme specializate ºi personal calificat, 
dotat cu echipament specific de protecþie ºi de lucru. 

 Pe perioada procesului de dezafectare se va asigura paza continuã a 
obiectivului, pentru a împiedica furturile.   
 Se vor preleva probe de sol din zona  obiectivului. Se va urmãri în special 
conþinutul de metale grele în sol ca urmare a tipului de activitate desfãºuratã. 
Calitatea apei din forajele existente va constitui ºi proba privind calitatea apei 
subterane ºi modul cum a fost influenþatã de activitatea desfãºuratã. 

La încetarea activitãþii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea 
activitãþii sau a destinaþiei terenului, operatorul economic sau deþinãtorul de 
teren este obligat sã realizeze investigarea ºi evaluarea poluãrii mediului 
geologic, în conformitate cu prevederile legislaþiei specifice de mediu în vigoare. 

În cazul în care titularul de activitate  urmeazã sã deruleze sau sã fie 
supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acþiuni, vânzare de 
active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaþii care implicã schimbarea 
titularului activitãþii, precum ºi în caz de dizolvare urmatã de lichidare, 
lichidare, faliment, încetarea activitãþii, acesta are obligaþia de a notifica 
autoritatea competentã pentru protecþia mediului.  

Autoritatea competentã pentru protecþia mediului informeazã titularul cu 
privire la obligaþiile de mediu care trebuie asumate de pãrþile implicate, pe baza 
evaluãrilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. 

În termen de 60 de zile de la data semnãrii/emiterii documentului care atestã 
încheierea uneia dintre proceduri, pãrþile implicate transmit în scris autoritãþii 
competente pentru protecþia mediului obligaþiile asumate privind protecþia mediului, 
printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. 

Clauzele privind obligaþiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un 
caracter public. 
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Îndeplinirea obligaþiilor de mediu este prioritarã în cazul procedurilor de: 
dizolvare urmatã de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitãþii. 

În perioada de valabilitate a autorizaþiei integrate de mediu, aveþi 
obligaþia reinnoirii autorizaþiilor ºi contractelor care au stat la baza emiterii 
acesteia. 

 
18. GLOSAR DE TERMENI 

ARPM Craiova Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Craiova 
IPPC  Prevenirea, reducerea ºi controlul integrat al poluãrii 
BAT  Cele mai bune tehnici disponibile 
BREF Document de referinþã pentru cele mai bune tehnici 

disponibile 
E- PRTR Registrul Emisiilor de Poluanþi 
Cod NOSE-P Standard de nomenclaturã a surselor de emisie 
Cod SNAP Nomenclator utilizat pentru alte inventare de emisie 
Cod CAEN Standard de nomenclaturã a activitãþii economice 
RAM Raport anual de mediu 
EN Norme europene 
ISO Organizaþie de Standardizare Internaþionalã 
TOC Carbon organic total 
VLE Valori limitã de emisie 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) al OUG nr. 195/2005 

privind protecþia mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaþie conduce la suspendarea 
autorizaþiei integrate de mediu, dupã o notificare prin care se acordã cel mult 60 
de zile pentru îndeplinirea obligaþiilor. Suspendarea se menþine pânã la 
eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.  Pe perioada suspendãrii, 
desfãºurarea activitãþii este interzisã. În cazul în care nu s-au îndeplinit 
condiþiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentã pentru 
protecþia mediului dispune, dupã expirarea termenului de suspendare, anularea 
autorizaþiei integrate de mediu, dupã caz. Dispoziþiile de suspendare ºi implicit 
de încetare a activitãþii sunt executorii ºi de drept. 

 
Orice persoanã care face parte din publicul interesat ºi care are un interes 

legitim sau se considerã lezatã într-un drept al sãu se poate adresa instanþei de 
contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere 
procedural sau substanþial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul 
participãrii publicului, prevãzute de O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea ºi 
controlul integrat al poluãrii, cu respectarea dispoziþiilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificãrile ulterioare. Soluþionarea cererii se 
face potrivit dispoziþiilor Legii nr. 554/2004, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare.  
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