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11..  RREEZZUUMMAATT  NNEETTEEHHNNIICC  

 
 

1.1. Descriere 

Proiectul are in vedere o activitate complexa, care va avea ca rezultat un management bun al 
deşeurilor solide municipale. Este important sa menŃionam ca iniŃierea acestui proiect a urmat o 
serie de acŃiuni dezvoltate de către municipalitate in acest domeniu.  
 
Depozitul conform pentru deşeuri Bacău se clasifica, in funcŃie de natura deşeurilor depozitate, 
in categoria depozit pentru deşeuri nepericuloase clasa b, conform art. 7, alin. 2 din                       
HG 349/2005 vor fi admise la depozitare următoarele categorii de deşeuri: 
- Deşeuri municipale; 
- Deşeuri nepericuloase de orice alta origine, care îndeplinesc criteriile de acceptare in 

depozitele de deşeuri nepericuloase, conform Ordinului 95/2005 privind stabilirea criteriilor 
de acceptare si procedurilor de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naŃionala de 
deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri; 

- Deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate sau vitrificate, care la 
levigare au o comportare echivalenta cu a celor menŃionate mai sus si care îndeplinesc 
criteriile relevante de acceptare. Aceste deşeuri se depozitează in celule separate. 

 
Nu sunt acceptate la depozitare: deşeurile lichide, explozive, corozive, oxidante foarte 
inflamabile sau inflamabile, periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la 
unităŃi medicale sau veterinare, anvelope uzate. 
 
Structural, proiectul are următoarele componente:  
− Depozitul de deşeuri; 
− Aria tehnologica; 
− Aria de servicii; 
− UtilităŃi; 
− Foraje de monitorizare 
 
Depozitul conform de deşeuri va avea 4 compartimente si se va dezvolta in mai multe etape.  
 
Depozit propriu-zis – compartiment 1 
- Terasamente 
− Etanşare 
− Drenaj 
 
Depozitul este realizat (construit) in concordanta cu legislaŃia naŃionala in vigoare care prevede: 
sistem de etanşare pentru baza depozitului si taluzurile interioare ale digurilor, colectarea 
levigatului si a biogazului, exploatarea in sistem de celule zilnice cu acoperire intermediara, 
tratarea levigatului printr-o staŃie de epurare cu osmoza inversa. 
 
Primul compartiment are o suprafaŃa de 5,17 ha. Capacitatea primului compartiment este de 
855.000 mc si se estimează o durata de viata de cca. 4 ani. 
 
 Aria de tehnologica 
− StaŃie de sortare 
− StaŃie de compost 
− Centru de reciclare 
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Aria de servicii 
− Clădirea de recepŃie  
− Platforma electronica de cântărire auto 
− Clădire administrativa 
− Şopron metalic pentru utilaje 
− Drumuri de acces si platforme 
− Platforma spălare roti 
 

UtilităŃi  
− Alimentare cu apa potabila 
− Alimentare cu apa industriala 
− ReŃea de incendiu si rezervor de înmagazinare 
− ReŃea de canalizare menajera si bazin etanş vidanjabil 
− ReŃea de canalizare levigat 
− StaŃii de pompare 
− Rezervor de egalizare 
− StaŃie de epurare 
− Bazin pentru concentrat 
− Conducta refulare apa epurata (permeat) 
− Bazin colector ape pluviale 
− Sistem de colectare si evacuare ape pluviale 
− StaŃie de pompare ape pluviale 
− Alimentare cu energie electrica 
 
 
 

1.2. Tehnici de management 

Viitorul operator al Depozitului conform pentru deşeuri si facilitatile conexe trebuie sa fie 
certificat conform ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. 
 
 
 

1.3. Intrări de materiale 

Selectarea materiilor prime 
 

InstalaŃia proiectata are  scopul de a asigura spaŃiul de depozitare finala pentru deşeurile 
menajere si asimilabile colectate din municipiul Bacău si localităŃile învecinate. 
In procesul tehnologic de depozitare a deşeurilor menajere nu vor fi folosiŃi reactivi chimici sau 
de alta natura.  
Pentru a asigura desfăşurarea activităŃii in instalaŃie vor fi necesare resurse de energie (energie 
electrica, motorina), iar in cadrul staŃiei de epurare cu osmoza inversa se vor folosi reactivi 
chimici (acid sulfuric si hidroxid de sodiu). 
 
CerinŃele BAT 

 

Nu este cazul deoarece nu se folosesc materii prime. 
 

Se va menŃine un inventar detaliat al resurselor de energie precum si al cantităŃilor de reactivi 
chimici folosiŃi la staŃia de epurare cu osmoza inversa. 

Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 
Nu este cazul. 
 
Utilizarea apei 
Alimentarea cu apa potabila pentru consum si nevoile igienico – sanitare se va face din reŃeaua 
publica de alimentare cu apa a municipiului Bacău. 
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Alimentarea cu apa industriala necesara pentru staŃia de sortare, staŃia de compost, staŃia de 
spălat roti autogunoiere si pentru incendiu se realizează dintr-un put forat cu adâncimea 7,50 m. 
 
 
 

1.4. Principalele activităŃi 

Activitatea propriu-zisa in instalaŃia de depozitare se poate clasifica in 3 categorii operaŃionale 
importante si anume: 
- lucrări administrative: se desfăşoară in principal de către salariaŃi in pavilionul administrativ 

din incinta si se refera la: coordonarea activităŃii generale si pe sectoare, lucrări de 
contabilitate, de marketing, dispunerea de efectuare a lucrărilor curente de reparaŃii si 
întreŃinere etc.  

- lucrări tehnologice: se desfăşoară in staŃia de sortare, in staŃia de compost si in centrul de 
reciclare. 

- lucrări de exploatare efectiva a depozitului: se desfăşoară in incinta propriu-zisa de 
depozitare si constau in: 
� nivelarea si compactarea deşeurilor descărcate in zona activa de lucru 
� pomparea levigatului din bazinul colector in staŃia de epurare 
� stocarea apei epurate (permeatul) in bazinul pentru apa pluviala 

 

- lucrări de monitoring: se refera la urmărirea si înregistrarea datelor privind funcŃionarea 
anumitor sectoare, astfel: 
� cantitatea, locul de provenienŃa, cine a efectuat transportul, ziua si ora sosirii la depozit, a 

deşeurilor, locul de depozitare 
� compoziŃia levigatului, prin prelevarea de probe din căminele aflate la baza taluzului 

exterior al digului perimetral si efectuarea de analize intr-un laborator autorizat 
� cantitatea de levigat colectata din depozitul actual, care urmează a fi tratat in staŃia, 

proprie, de epurare cu osmoza inversa 
� cantitatea de levigat colectata din depozitul vechi, închis, care urmează a fi tratata in 

staŃia de epurare cu osmoza inversa, existenta in incinta depozitului conform Bacau 
� cantitatea de apa uzata menajera, care urmează a fi tratata in staŃia de epurare 
� cantitatea de apa uzata rezultata din zona tehnologica, care va fi tratata in staŃia de 

epurare cu osmoza inversa, proprie depozitului conform Bacau 
� cantitatea si calitatea apei epurate prin analiza permeatului colectat in bazinul pentru ape 

pluviale.  
 
Procesul tehnologic si tehnologia de depozitare vor respecta prevederile următoarelor acte 
normative: 
- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea 

si închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004. 
- Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru 

a se regăsi pe lista specifica unui depozit si pe lista naŃionala de deşeuri acceptate in fiecare 
clasa de depozit de deşeuri 

 
Toate documentele si informaŃiile referitoare la activitatea desfăşurata in cadrul depozitului de 
deşeuri (de la faza de proiectare si pana la reconstrucŃia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul 
unui document denumit Registrul depozitului.  
 
 

1.5. Emisii si reducerea poluării 

Principalele surse de poluanŃi pentru aer, in situaŃia analizata sunt: procesul de fermentare, in 
care deşeurile se descompun si in urma căruia se formează gaze de fermentare (in principal 
CO2 si CH4); utilajele de transport si exploatare; activitatea umana. 
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Principale surse de poluare a apelor de suprafaŃa si subterane sunt: levigatul din depozitul 
conform si cel rezultat din depozitul închis, apa menajera, apa de la spălat rotile 
autogunoierelor, apa uzata rezultata din staŃia de sortare si staŃia de compost.  

Prin soluŃiile de proiectare si regulamentul de exploatare propus pentru depozitare, staŃia de 
sortare, staŃia de compost si centrul de reciclare se va evita sau diminua la minim efectul 
negativ asupra factorilor de mediu. Operarea in condiŃii de respectare a regulamentului stabilit, 
de securitate si curtenie sunt acŃiuni care contribuie la diminuarea si evitarea efectelor negative.  
 
 

1.6. Minimizarea si recuperarea deşeurilor 

Obiectivul analizat cuprinde următoarele construcŃii:  
- depozit conform pentru deşeuri nepericuloase; 
- staŃie de sortare; 
- staŃie de compost; 
- centru de reciclare; 
- zona administrativa; 
- foraje de monitorizare. 
 

Obiectivul nu este un producător de deşeuri, ci o instalaŃie pentru depozitarea si reciclarea 
deşeurilor. Deşeurile menajere, produse de către personalul care deserveşte obiectivul, vor fi 
colectate selectiv si, in funcŃie de natura lor, vor intra in staŃia de sortare sau vor fi depozitate in 
depozitul conform. 
Nămolul (concentratul) rezultat din staŃia de epurare va fi evacuat periodic in depozitul conform. 
Deşeurile verzi rezultate din curtarea spatiilor verzi vor fi tratate in staŃia de compost. 
 
 

1.7. Energie 

Consumul de energie electrica pentru desfăşurarea întregii activităŃi in cadrul Depozitului 
conform pentru deşeuri Bacău a fost estimat la cca. 160.000 kw/an. 
 
 

1.8. Accidentele si consecinŃele lor 

In mod obişnuit depozitul de deşeuri, staŃia de sortare, staŃia de compost si centrul de reciclare 
nu prezintă riscuri in funcŃionare fata de ecosistem sau fata de sănătatea  oamenilor. 
 
Riscuri pentru sănătatea oamenilor: 
- nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de munca; 
- nerespectarea regulilor igienico-sanitare; 
- nerespectarea interdicŃiei de acces in incinta a persoanelor neautorizate; 
- evacuările accidentale de substanŃe toxice si infestate in mediul înconjurător. Cea mai 

uşoara cale de producere a unui asemenea accident este reprezentata de evacuarea 
necontrolata a deşeurilor toxice si periculoase, rezultate de la activităŃile industriale si 
spitaliceşti folosind calea deşeurilor menajere; 

- lucru pe utilaje cu defecŃiuni majore. 
 
Riscul de mediu in etapa de exploatare a depozitului de deşeuri poate fi cauzat de mai mulŃi 
factori, dintre care se amintesc: 
- depozitarea necontrolata a deşeurilor; 
- nerespectarea graficelor de utilizare a compartimentelor de depozitare; 
- neacoperirea periodica a deşeurilor compactate cu straturi inerte; 
- incendiu parŃial sau generalizat; 
- inundarea sistemelor de drenaj pentru levigat; 
- neintreŃinerea in stare de funcŃionare optima a canalizării pluviale; 
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- fisurarea sistemului de etanşare. 
 
Riscurile de mediu in etapa de exploatare a staŃiei de sortare si compost si a centrului de 
reciclare pot fi cauzate de: 
- nerespectarea fluxului tehnologic al deşeurilor; 
- utilizarea de containere si echipamente deteriorate; 
- obturarea canalelor care colectează apa uzata; 
 
In condiŃiile unei exploatări corespunzătoare probabilitatea producerii de accidente de 
acest fel tinde spre zero. 

 
 

1.9. Zgomot si vibraŃii 

Sursele de zgomot si vibraŃii de pe amplasament sunt: 
� Trafic auto 
� FuncŃionarea utilajelor de exploatare 

 

ActivităŃile de pe amplasament nu vor produce zgomote care sa depăşească limitele prevăzute 
de lege, astfel încât la limita zonei funcŃionale a incintei valoarea limita admisa nu va depăşi      
65 dB. 
 
 

1.10. Monitorizare 

Operatorul depozitului conform pentru deşeuri este obligat sa raporteze trimestrial către 
autoritatea teritoriala pentru protecŃia mediului rezultatele activităŃii de monitorizare. Orice efect 
negativ înregistrat va fi raportat către autoritatea teritoriala pentru protecŃia mediului in maxim 
12 ore. 
 
Datele de monitorizare vor fi înregistrate in format electronic in Registre speciale. Periodic se va 
face interpretarea acestora. Anual se va tipări un volum cuprinzând toate informaŃiile privind 
monitoringul pentru acea perioada. Toate informaŃiile, inclusiv cele in format electronic vor fi 
puse la dispoziŃia persoanelor sau autoritarilor care le solicita. Se considera ca sunt informaŃii 
publice si inclusiv cetăŃenii pot avea acces la studierea lor. Raportarea datelor se va face 
trimestrial către APM  Bacău, DSP Bacău si Apele Romane.  
 
 

1.11. Dezafectare 

După expirarea perioadei de exploatare, când nivelul de umplere al depozitului nou va ajunge la 
cota proiectata, cca. 30,0 m, se va proceda la închiderea acestuia, in conformitate cu Ordinul 
MAPM nr. 757/2004.  
 
Zona se va încadra armonios in peisaj, fiind însămânŃata. Sistemul de recuperare propus 
(reconstrucŃie ecologica) asigura folosirea suprafeŃei ca spaŃiu verde, in condiŃii sanitare cu 
restricŃii in a fi folosit ca teren agricol sau plantat. 
 
După încetarea activităŃii de depozitare si închiderea depozitului, conform tehnologiei stabilite, 
amplasamentul va fi monitorizat 30 de ani.  
 
 

1.12. Aspecte legate de amplasamentul pe care se afla instalaŃia 

Amplasamentul depozitului conform pentru deşeuri menajere Bacău este situat pe str. Chimiei, 
FN, la cca. 8,75 km sud de centrul municipiului Bacău, pe teritoriul administrativ al acestuia 
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SuprafaŃa totala ocupata de depozitul conform pentru deşeuri menajere si facilitatile conexe 
este de 32,483 ha, din care  5,17 ha vor fi ocupate de compartimentul 1 si 7,183 ha de staŃia de 
sortare, staŃia de compost, centrul de reciclare si aria de servicii.  
 
Depozitului conform Bacău are următoarele vecinătăŃi: 
- la nord: combinatul chimic SC AMURCO SA; 
- la est: râul BistriŃa; 
- la vest: teren liber aparŃinând Consiliului Local Bacău si calea ferata Bucureşti–Bacău; 
- la sud: teren liber aparŃinând CL Bacău si un drum local din balast. 
 
Terenul pe care s-a realizat depozitul conform si facilitatile conexe aparŃine Primăriei 
Municipiului Bacău. 
 
Accesul la depozitul conform Bacău se face din DJ 207G (strada Chimiei) in imediata vecinătate 
a pistei de karting si mai departe pe un drum de acces existent, care deserveşte SC AMURCO 
SA si alte societăŃi, care îşi desfăşoară activitatea in zona industriala sudica a municipiului 
Bacău. Distanta fata de zona locuita este mai mare de 1.000 m. 
 
 
 

1.13. Limitele de emisie 

Limitele maxime pentru emisiile in aer: 

• Depozitul propriu-zis de deşeuri – 
Compartimentul 1 

- CH4 
- CO2 
-CONM 

- 245.776 g/h 
- 674.429 g/h 
- 1.572 g/h 

• Trafic auto - CO2 
- SO2 
- NOX 

- Aldehide 
- Hidrocarburi nearse 

- 521 g/h 
- 196 g/h 
- 105 g/h 
- 20 g/h 
- 325 g/h 

 
Valorile emisiilor in apa de suprafaŃa se vor încadra in limitele maxime admise prin              
NTPA 001/2005. 
 
Valorile parametrilor de calitate ai apelor subterane se vor încadra in prevederile legii 458/2002 
cu completările si modificările ulterioare. 
 
 

1.14. Impact 

In faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu si /sau a sănătăŃii 
oamenilor este nesemnificativ, in condiŃiile in care s-au respectat prevederile proiectului si se va 
respecta tehnologia de exploatare in perioada de funcŃionare. 
 
 

1.15. Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare 

Nici o modificare sau reconstrucŃie afectând activitatea sau orice parte a activităŃii, care va 
rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau creştere in ceea ce 
priveşte natura si cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau 
recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele 
sau deşeurile generate, sau orice schimbări in ceea ce priveşte managementul si controlul 
amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără 
notificare si fără acordul prealabil scris al AgenŃiei de Mediu. 


