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CAPITOLUL 1 :

INTRODUCERE

1.1

Necesitatea elaborării Programului Integrat de gestionare a calităţii
aerului
Pentru a proteja starea de sănătate umană este deosebit de important să fie reduse
sursele de emisie de poluanţi pe plan local, naţional, comunitar şi să fie identificate şi
puse în aplicare cele mai eficiente măsuri de reducere.În consecinţă emisiile de
poluanţi atmosferici nocivi ar trebui evitate,combătute , reduse şi stabilite obiectivele
corespunzătoare pentru calitatea aerului înconjurator luându-se în considerare
standardele,ghidurile şi programele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
Conform DIRECTIVEI 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa,
statele membre se asigură că ,sunt întocmite Planuri privind calitatea aerului pentru
zone sau aglomerări pentru respectarea valorii-limită sau valorii – ţintă.
Atunci când, în anumite zone sau alomerări, nivelul poluanţilor în aerul înconjurător
depăşeşte valoarea-limită sau valoarea-ţintă la unul sau mai mulţi poluanţi, trebuie
pregătite şi puse în aplicare Programele /Programele integrate de gestionare a
calităţii aerului.
Prezentul PROGRAM INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII
AERULUI este întocmit conform prevederilor OM. nr. 35/2007 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de
gestionare a calităţii aerului, si HG nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.
Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor
ce se desfăşoara într-o perioadă nu mai mare de 5 ani, în zonele şi aglomerările unde
pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită
şi/sau ale valorilor ţinta, în vederea încadrării sub aceste valori. Se iniţiază pe baza
datelor despre calitatea aerului înconjurator provenite din Sistemul Naţional de
Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului (SNEGICA) combinate cu rezultatele din
modelarea dispersiei poluanţilor, şi este elaborat de Comisia Tehnică numită prin
Ordin de prefect pe baza Protocoalelor de Colaborare încheiate cu autorităţile care
au responsabilităţi în domeniu.
Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), dioxid de
azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 si PM2,5), plumb (Pb),
benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO), precum şi valorile ţintă şi perioada de
mediere pentru ozon (O3), sunt stabilite potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr.
592/2002.
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Tabelul 1. Valori limită, valori ţintă, marja de toleranţă, perioade de
mediere(Conf OM 592-2002)
Poluant

SO2
NO2
NOx
PM10
Pb
C6H6
CO

O3

Perioada
de
mediere

Valoare
limita
(VL)

VL+MT

1h
24 h
1 an
1h
an
an
24h
an
an
an
Valoarea
maxima
zilnica a
mediilor
pe 8 ore
Valoarea
maxima
zilnica a
mediilor
pe 8 ore

350
125
20
200
40
30
50
40
0.5
5

350
125
20
225
45
30
50
40
0
6.25

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

10

mg/m3

UM

Nr.
de
depasiri
permise
pe an
24
3
18
35
-

Valoare
tinta
(VT)
(µg/m3)
-

10

-

-

120

Începând din anul 2008, supravegherea calităţii aerului s-a realizat prin
intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului, reţeaua locală fiind
formată din 4 staţii automate
Poluanţii monitorizaţi sunt reglementaţi prin ORDINUL nr. 592/2002 pentru
aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a
criteriilor şi metodelor de evaluare a SO2, NO2, NOx,CO, Pb, PM10 sau PM2,5,
benzen şi ozon (O3), acoperiţi prin directivele europene privind calitatea aerului
înconjurător (Directiva nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii
aerului, Directiva nr. 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid
de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, Directiva
nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen ăi monoxid de carbon în aerul
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atmosferic Directiva nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon). Măsurarea în
puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă astfel:
- pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 (proiect de standard) „Aer înconjurător –
determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet;
- pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea
concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscentă;
- pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului
de plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie
atomică;
- pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren
pentru a demonstra echivalenţa de referinţa a metodelor de prelevare a fracţiunii
PM10 din pulberi în suspensie” – principiul de masurare se bazează pe colectarea pe
filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu
ajutorul metodei gravimetrice;
- pentru benzen este metoda standardizata de CEN, de prelevare prin aspirare
printr-un cartus absorbant – metoda gaz-cromatografica;
- pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv
(NDIR);
- pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV.
Structura reţelei din judeţul Sibiu
-staţia SB1 -tip fond urban situată în Sibiu ;
-staţia SB2 - tip industrial ,situată în Sibiu ,mediul urban- industrial
-staţia SB3 - tip industrial, situată în Copşa-Mică mediu urban, aflată sub
influenţa SC Sometra SA Copşa Mică
-staţia SB4- tip industrial ,situata in Mediaş, mediul urban

Fig 1.Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Sibiu
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În urma evaluării calităţii aerului pe baza datelor statistice furnizate de staţiile
automate în perioada 2008-2009 în zona Copşa Mică- Mediaş s-a constatat că valorile
concentraţiilor în aerul înconjurător pentru poluanţii dioxid de sulf, pulberi PM10 şi
Pb depăţesc valorile limită.Urmare acestor constatări APM Sibiu a iniţiat elaborarea
programului de gestionare a calităţii aerului .
Varianta finală a Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului,
aprobată de către Consiliul Judeţean este publicată pe pagina web a AMP Sibiu
1.2

Autorităţi responsabile

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Sibiu răspunde de coordonarea
iniţierii,elaborării şi monitorizării implementării Programului integrat de gestionare a
calităţii aerului pentru zona Copşa Mică Mediaş.
Persoane responsabile:
-Conducătorul APM Sibiu
Şef Serviciu IPM Mărioara Goga
Str. Hipodromului 2A Sibiu, Tel.0269/422653, Fax 0269/446758, mobil
0746248481, e-mail office @apmsibiu.ro
- Serviciul MBDR Şef laborator Ionel Stelian Naicu
Str. Hipodromului 2A Sibiu, Tel.0269/422653, Fax 0269/446758, mobil
0746248480, monitoring@apmsibiu.ro
1.3

Cadrul legislativ privind elaborarea Programului Integrat de Gestionare
a Calităţii aerului
Cadrul legislativ ce a stat la baza întocmirii Programului Integrat de Gestionare
a Calităţii Aerului este în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene,respectiv cu
Directiva 2008/50/CE din mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer
mai curat pentru Europa şi cu legislaţia specifică transpusă în actele normative din
România:
• Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/11.01.2007 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor
de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial,partea
I,nr.56/24.01.2007 )
• Hotărârea Guvernului nr.564 /2006 privind cadrul de realizare a participării
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legatură cu mediul (
publicată în Monitorul Oficial, partea I,nr.406/10.05.2006 )
• Hotărârea Guvernului. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a
planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicată în Monitorul
Oficial partea I, nr.393/04.05.2004 )
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• Hotărărea Guvernului nr.586/2004 privind înfinţarea şi organizarea Sistemului
naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului (publicată în Monitorul
Oficial partea I nr.398/03.05.2004 )
• H.otărârea Guvernului. nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru
Protecţia Atmosferei ( publicată în monitorul Oficial,parteaI ,nr.496/02.06.2004 )
• Hotărârea Guvernului nr.738/2004 pentru aprobarea Planului Naţional de acţiune
pentru Protecţia Atmosferei(publicată în Monitorul Oficial,partea I, nnr.476/27.05
2004 )
• Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. nr. 592/2002 pentru aprobarea
Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot,
pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de
carbon şi ozonului în aerul înconjurător ( publicat în Monitorul Oficial partea I nr.
765 din 21 octombrie 2002)
• Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea
aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului
în România ( publicat în Monitorul Oficial partea I, nr.739/09.10.2002)
• Ordonanţa de Urgenţă nr.243/2000 privind protecşia atmosferei( publicată în
Monitorul Oficial ,partea I, nr.63/06.12.2000), modificată şi aprobată prin Legea
nr.655/2001 ( publicată în Monitorul Oficial partea I, nr.773/04.12.2001 )
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CAPITOLUL 2 : DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI
POTENŢIAL A FI AFECTATA DE EPISODUL DE POLUARE
2.2

Date generale Judeţul Sibiu

Harta României –Regiunea 7 Centru
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Judeţul Sibiu face parte din regiunea 7 Centru împreună cu judeţele:Alba,
Braşov, Covasna,Harghita şi Mureş. Din totalul de 34100 kmp, judeţul Sibiu ocupă
o suprafaţă de 5432 kmp (cca 2,2% din suprafaţa totală a ţării) .
Din punct de vedere al organizarii administrativ - teritoriale situaţia se
prezintă astfel :
• 2 municipii: Sibiu şi Mediaş;
• 9 oraşe: Avrig, Agnita, Cisnădie, Copşa Mică, Dumbrăveni, Miercurea
Sibiului, Ocna Sibiului, Sălişte, Tălmaciu;
• 53 comune;
• 162 sate.
Din punct de vedere fizico-geografic judeţul Sibiu este situat între 45°28’ 46°17’ latitudine N şi 23°35’ - 24°57’ longitudine E.
Aflat în partea sudică a Transilvaniei, judeţul este străjuit de Munţii Făgăraşului şi
Munţii Cindrelului. La nord, se învecinează cu judeţul Mureş, la est cu judeţul Braşov,
la sud cu judeţele Argeş şi Vâlcea, iar la vest cu judeţul Alba.
Situat relativ în centrul ţării, judeţul Sibiu are o suprafaţă de 5432,5 km2 (2,3%
din teritoriul ţării), se extinde peste o parte a Carpaţilor Meridionali şi a Depresiunii
Transilvaniei, axându-se pe bazinul hidrografic al Cibinului şi cuprinzând unele
sectoare din bazinele Mureşului şi Oltului. Este intersectat de paralela de 46°
latitudine N (S de Păuca şi Şeica Mare) şi de meridianul de 24° longitudine E.
În cadrul judeţului se întâlnesc două trepte principale de relief: masive montane,
aparţinând Carpaţilor Meridionali (25%), podişuri şi dealuri respectiv subunităţi ale
Pod. Târnavelor (peste 50%) şi depresiuni (peste 20%).
Teritoriul judeţului Sibiu aparţine în proporţie de cca. 75% (N şi centru)
sectorului cu climă continental-moderată şi în proporţie de cca. 25% (S) sectorului cu
climă de munte.
Judeţul Sibiu posedă o cantitate importantă de resurse neregenerabile, care în
prezent se exploatează în cantităţi care depind de cererea de pe piaţă. Într-o ordine
aleatorie, în funcţie de gradul de importanţă pe care îl stabilim, aceste resurse sunt:
Dintre resursele naturale regenerabile, menţionăm nisipul extras din
balastierele din albiile râurilor Olt (cele mai importante fiind în dreptul localităţilor
Bradu şi aval de Boiţa), Târnava Mare – aval de oraşul Copşa Mică, Cibin – în
localitatea Orlat, Bâlea – în comuna Cârţa şi Porumbacu, în localitatea Porumbacu de
Jos.
O altă resursă naturală regenerabilă o reprezintă masa lemnoasă.
Resursele de apă de suprafaţă din judeţ însumează
scurgeri în bazinul
hidrografic Olt, la limita aval a judeţului şi scurgeri în bazinul hidrografic Târnava
Mare, de asemenea la limita aval a judeţului(în aceste volume sunt cuprinse şi
volumele de apă scurse pe râurile Olt şi pe Târnava Mare, ca debit de tranzit prin
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judeţul Sibiu).La aceasta se adaugă resursa de apă subterană utilizabilă la nivelul
întregului judeţ .
La recensamântul din luna martie 2008 judeţul Sibiu însuma 421.606 de
locuitori, din care populaţia urbană era reprezentată de 283.832 locuitori iar
populaţia rurală însumează 137.774 locuitori:

2.2. Date generale privind Zona Copsa Mica- Medias

2.2.1 Informaţii generale

-Tipul zonei: Zona Copşa Mică –Mediaş include :Oraşul Copşa Mică, municipiul
Mediaş şi localităţile rurale Axente Sever, Micăsasa, Târnava, Şeica Mică, Valea Viilor)
-Estimarea ariei zonei aflate sub incidenţa depăşirii
Ţinând cont de datele prezentate în „ Studiu Preliminar referitor la cercetarea
şi evaluarea datelor şi studiilor existente privind zona Copşa Mică” din care rezultă că
de-a lungul văii râului Târnava Mare, suprafaţa poluată însumează 180.750 ha, din
care 31.285 ha fond forestier şi 149.465 ha teren agricol, din acestea 3.245 ha de fond
forestier şi 18.630 ha de teren agricol fiind considerate grav poluate rezultă
necesitatea investigării detaliate a modului în care metalele din sol influenţează
obiectivele protejate.
Suprafaţa grav afectată aprox. 220 km2
Situaţia demografică în zonă este următoarea :
- oraş Copşa Mică 5400 locuitori
- municipiul Mediaş 52800 locuitori
- localităţi limitrofe ( comunele Axente Sever, Micăsasa, Şeica Mica,Târnava,
Valea Viilor) 13300 locuitori
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Fig 2 Harta zonei Copşa Mică –Mediaş aflată sub incidenţa poluării

2.2.2 Aşezarea geografică a zonei

Din punct de vedere fizico-geografic, zona are în centru oraşul Copşa Mică,
ale cărui coordonate sunt 46°6′45″ latitudine nordică, respectiv 24°13′50″ longitudine
estică, şi se află situată în Depresiunea Transilvaniei, partea sud-vestică, mai precis în
Podişul Târnavelor. Este o regiune depresionară, drenată de cursul mijlociu al
Târnavei Mari, axată în principal pe albia majoră, lunca şi primele terase ale râului,
între localităţile Mediaş în amonte şi Micăsasa în aval. Arealul este flancat la nord şi
nord-vest de o zonă interfluvială mai înaltă, bine conturată, ce desparte bazinele
hidrografice ale celor două Târnave (Dealurile Baznei şi Făgetului), limita sudică fiind
marcată de un aliniament situat pe direcţia localităţilor Şeica Mică, Agârbiciu, Valea
Viilor, teritoriu drenat de cursurile inferioare ale Visei şi Văii Viilor.
Suprafaţa studiată este situată între 46°00’42’’şi 46°08’21’’ latitudine nordică,
respectiv 24°09’09’’şi 24°34’08’’ longitudine estică (Figura 1).
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Fig. 3 Harta geografica a zonei Copşa Mică-Mediaş
Limita nordică este marcată de Podişul Transilvaniei şi Podişul Blajului, în
partea vestică de Podişul Secaşelor şi Podişul Amnaşului, iar limita sudică este
marcată de Podişul Vurpărului şi Podişul Hârtibaciului.
Zona are o poziţie relativ centrală, fiind pe culoarul de vale al râului Târnava
Mare în zona cu cea mai dezvoltată lăţime, cu terase şi lunci bine individualizate,
existând resurse economice variate (gaz metan, nisipuri ş.a.), agricultura fiind o
preocupare de bază a locuitorilor. Aici a apărut centrul urban cel mai important de pe
valea Târnavei Mari, respectiv municipiul Mediaş şi unul dintre cele mai însemnate
centre ale industriei chimice şi metalurgice din ţară, Copşa Mică. Oraşul Copşa Mică
şi zona adiacentă .

2.2.2 Caracterizare geomorfologică

Podişul Transilvaniei este o unitate cu personalitate distinctă în cadrul
depresiunii, conferită de particularităţile reliefului, compus din culmi deluroase cu
versanţi povârniţi, fragmentaţi de văi largi cu terase bine dezvoltate, orientate est-vest,
afectate de eroziune accentuată, în urma căreia s-au format cele trei platforme de
eroziune: Proştea Mare (500 – 550 m), Agârbiciu (400 – 460 m), Secaş (300 – 390 m).
Perimetrul cercetat este cantonat în albia majoră şi lunca Târnavei Mari, zone
instabile supuse periodic inundaţiilor, cu procese intense de meandrare, braţe părăsite,
popine, renii nisipoase pe malul stâng şi abrupturi de meandre şi cueste pe malul drept,
ceea ce atestă caracterul de subsecvenţă a văii Târnavei. Actualmente valea Târnavei
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Mari este în mare parte amenajată. Local, datorită nivelului freatic ridicat, apar procese
frecvente de înmlăştinire.
Lunca propriu zisă este suspendată cu circa 5 m faţă de albia majoră, iar terasele
inferioare de 10-15 m şi 25-30 m dezvoltate cu precădere pe versantul stâng, alcătuiesc
de fapt suprafeţe interfluviale fragmentate transversal de afluenţii de stânga ai Târnavei.
Versantul drept este mai scurt şi de aceea pare mai înalt, cu convergenţa către
interfluviul cu Târnava Mică afectat în mare parte de procese intense de degradare a
terenurilor (spălări areale, şiroiri, ravenaţii, torenţi, procese solifluxionale, alunecări de
teren etc)
Versantul stâng este şi el afectat de degradări, dar mai reduse ca răspândire şi
intensitate, reprezentate prin procese de tasări sufozionale generatoare de mici
depresiuni (crovuri).
Valea Târnavei Mari are două subsectoare caracteristice: primul, amonte de
Copşa Mică, celălalt aval de confluenţa cu Visa. În primul subsector, valea prezintă în
profil transversal un aspect de vale lungă, corespunzător terasei superioare cu
altitudinea de 400-470 m. Sub acest nivel valea se îngustează inversându-i-se asimetria.
Ca atare, versantul drept este mai scurt şi mai înclinat, iar cel stâng mai prelung,
păstrând fragmente ale diferitelor terase. Al doilea subsector al văii Târnavei Mari, aval
de confluenţa cu râul Visa, are un profil mai simplu prin absenţa terasei superioare.
Aval de Copşa Mică, litologia este cea răspunzătoare de îngustarea caracteristică a văii.
Râul Târnava Mare curge printr-un complex de nisipuri slab consolidate, cu alternanţe
de marne vulcanice şi gresii ce umplu sinclinalele dintre domurile Copşa Mică, Tăuni şi
Bazna.
. Versantul drept este afectat de alunecări de teren, dezvoltate la contactul
nisipurilor cu marnele, foarte active între Mediaş şi Copşa Mică.
O componentă importantă a reliefului îl constituie lunca Târnavei Mari, element
mai nou, cu mare continuitate. Forajele hidrologice au evidenţiat orizontalitatea
depozitelor de luncă în două complexe: la bază un complex grosier constând din
pietrişuri şi bolovănişuri prinse într-o masă nisipoasă, iar în partea superioară un
complex de nisipuri fine şi mâluri, trecerea între cele două complexe fiind tranşantă. În
general, lunca râului are o lăţime de 500 – 2000 m, cu o singură îngustare în localitatea
Târnava (Proştea Mare) unde apar formaţiuni mai dure.
În porţiunea amonte – Copşa Mică, lunca are o pantă redusă, iar în porţiunea
aval – Copşa Mică se observă o reducere a pantei mai pronunţată, cauzată de factori
naturali şi antropici, de alunecarea versantului drept până în albia minoră şi dezvoltarea
conurilor de dejecţie ale Visei şi pârâului Vorumloc, la care se mai adaugă şi depozitele
de reziduuri industriale (de pe platforma industrială Copşa).
Terasele sunt favorabile amplasării localităţilor, iar luncile, adesea inundabile,
sunt utilizate ca terenuri arabile sau ca fâneţe.
În ceea ce priveşte zona în care se găseşte S.C. SOMETRA S.A., aceasta este
amplasată în spaţiul suprapus luncii, terasei de luncă a Târnavei Mari, fiind amplasată pe
partea stângă a râului, imediat amonte de confluenţa cu Visa
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Orientarea culoarului Târnavei mari pe direcţia est – vest, în corelaţie cu
altitudinile relativ mari care îl mărginesc, se constituie într-un factor de constrângere şi
modelare a poluării în sens longitudinal.

2.2.3 Condiţii hidrologice şi hidrografice

Fig 4.Reţeaua hidrografică a zonei Copşa Mică-Mediaş
Reţeaua hidrografică a zonei studiate este compusă dintr-un segment din
cursul mijlociu al Târnavei Mari (lung de 72 de km), care drenează o suprafaţă de
1328 km2, între confluenţele cu pârâul Laslea şi Ţapu pe raza judeţului Sibiu, precum
şi de afluenţii mai importanţi pe acest sector: Laslea, Valchid, Biertan , Aţel , Moşna
Visa , toţi afluenţi de stânga, versantul drept participând cu un procentaj mult mai
scăzut în compunerea bazinului pe acest sector. Afluenţii de dreapta sunt scurţi şi au
caracter torenţial, singurul mai important fiind pârâul Eliseni. Unii dintre aceştia
seacă în timpul verilor secetoase.
Fundamentul geologic este cristalin acoperit de o cuvertură sedimentară.
Substratul albiei este alcătuit din depozite aluvionare formate din pietrişuri şi argile
nisipoase, în exteriorul luncii fiind prezente, în toate cele trei sectoare nisipurile,
pietrişurile si marnele. În sectorul vestic mai apar argilele nisipoase, tufurile si
conglomeratele.
Diversitatea condiţiilor pedogenetice, îndeosebi, a celor de relief, climă şi rocă
se reflectă în varietatea solurilor existente. Albia râului este talonată permanent de un
culoar de soluri aluviale, urmate de soluri argiloiluviale brune podzolite,
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pseudorendzine, brune şi argiloiluviale podzolice, pseudogleice şi pseudogleizate, iar
în partea vestică mai adăugându-se regosolurile şi solurile erodate.
Complexele de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri cuaternare sunt purtătoare de
apă , de unde se poate extrage un debit substanţial de apă , cu duritate ridicată, dar cu
conţinut mare de fier şi dificil de tratat.
La intrarea în zonă, valea Târnavei Mari se lărgeşte tot mai mult, meandrarea
este foarte puternica (exceptând sectoarele modificate antropic), iar sistemul ei
devine puternic asimetric spre stânga
Panta redusă a albiei favorizează depunerea unor însemnate cantităţi de
aluviuni, fenomen accelerat în timpul viiturilor, când lunca este supusă unor procese
mai accentuate de aluvionare şi de colmatare.
Eroziunea laterala afectează numai malurile albiei minore, cu precădere în
coturile meandrelor. Numeroasele meandrări, despletiri si rectificări ale cursului apei
probează dinamica si instabilitatea albiei minore a Târnavei Mari, în acest sector.
Caracteristicile râului se modifică sensibil faţă de sectoarele din amonte, albia majoră
se lărgeşte din ce în ce mai mult, scade viteza apei, devin caracteristice buclele ample
ale
Regimul hidrologic poate fi caracterizat ca neuniform cu o alimentare
exclusiv pluvială şi subterană (în foarte mică măsură nivală), regim caracterizat de
viituri mari de primăvară (anii 1970 şi 1974), dar şi de apariţia unor viituri mai reduse
în perioada toamnă – iarnă. Caracteristic pentru aceste viituri este amplitudinea mare
de variaţie a nivelurilor (3 – 4 m) şi timpul relativ scurt în care se produc, de asemeni
prezenţa aproape anuală a inundaţiilor.
Scurgerea minimă se produce în sezonul de toamnă (septembrie - octombrie)
fiind scăzută cu alimentarea exclusiv subterană, iar în unele bazine afluente este
prezent şi fenomenul secării cu diverse frecvenţe şi durate.
Tot legat de scurgerea minimă mai trebuie semnalat faptul că în special în zona
Copşa Mică se produc pierderi în patul aluvionar. De asemenea se menţionează şi
influenţa antropică asupra scurgerii prin prezenţa consumatorilor permanenţi şi
sezonieri.
În sectorul central Târnava Mare suferă importante poluări succesive cu ape
reziduale menajere şi industriale. Localităţile cu aport poluator semnificativ sunt:
Sighişoara , Dumbrăveni, Mediaş , Copşa Mică şi Blaj . Unele localităţi nu au reţele
de canalizare (ex. Dumbrăveni), nu sunt canalizate în totalitate (ex. Copşa Mică, doar
în proporţie de 30%) sau au sisteme de canalizare defectuoase, iar unele dintre ele au
staţii de epurare care funcţionează necorespunzător. Nu este de neglijat nici aportul
satelor riverane care, în majoritate, nu au reţele de canalizare şi staţii de epurare. De
asemenea, în multe locuri, pe malurile râului exista adevărate depozite de gunoi.
În aval de Copşa Mică, râul Târnava Mare este poluat în apă sunt prezente, în
concentraţii semnificative plumbul, cadmiul şi zincul. Ecologia râului este afectată pe
o distanţă de aproximativ 20 km. Până amonte de localitatea Blaj, starea râului se
îmbunătăţeşte sensibil. sa la.In perioada 2007-2009 calitatea apei raului s-a
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imbunatatit urmare a sistarii activitatii unor agenti economicide pe platforma
industriala Medias si a masurilor din planul de actiune luate deSC Sometra pelinie de
recirculare si epurare a apelor tehnologice.
Apele subterane prezente în arealul studiat includ atât ape freatice cât şi ape
de adâncime
Apa Târnavei Mari, infiltrată în depozitele grosiere ale teraselor şi în cele din
luncă, împreună cu scurgerea de pe versanţi şi cu apa din precipitaţii infiltrată, asigură
debite relative bogate ale apelor freatice din zonă .
.

2.2.4 Informatii climatice

Printre factorii care influenţează hotărâtor poluarea unei zone se numără şi
factorii meteorologici. Tipurile de stratificare termică a atmosferei şi inversiunile de
temperatură pot influenţa în foarte mare măsură procesele de difuzie ale noxelor.
Pentru a cunoaşte riguros condiţiile în care se desfăşoară procesele de difuzie în
zona poluată, s-a impus studierea detaliată la scară topoclimatică a principalilor factori
meteorologici.
Zona luată în studiu se găseşte pe valea râului Târnava Mare care la rândul ei este
situată în interiorul arcului carpatic şi este influenţată în special de acţiunea ciclonilor
din nordul Oceanului Atlantic (în drumul către estul şi sud-estul Europei) şi de
influenţa invaziilor de aer polar din zona nordică. Ca urmare clima regiunii este
dominată de acţiunea vânturilor vestice (vânturi de gradient şi vânturi geostrofice) şi
este în general mai răcoroasă şi mai umedă.
Ca staţie de bază pentru aducerea datelor la o perioadă comună s-a utilizat staţia
Sibiu, care are cea mai lungă perioadă de observaţii din această zonă a Europei. Din
punct de vedere al condiţiilor meteorologice, pentru caracterizarea zonei Copşa Mică, la
ora actuală se folosesc datele provenite de la staţia Dumbrăveni.
Întrucât în zonă nu au fost efectuate măsurători meteorologice sistematice decât
într-un număr mic de ani (observatorul meteorologic Copşa Mică de la barajul de apă
industrială), au fost necesare măsurători expediţionare pentru precizarea diferenţelor
existente între profilul Văii Târnavei din zonă şi datele rezultate de la principalele staţii
meteorologice care încadrează zona.
Pentru caracterizarea cât mai completă a climei din zona cercetată s-a apelat la
următoarele elemente: radiaţia solară directă şi difuză, durata de strălucire a soarelui,
temperatura aerului, datele medii ale primului şi ultimului îngheţ, nebulozitatea
atmosferică, umezeala relativă a aerului, regimul pluviometric, grosimea stratului de
zăpadă şi timpul de persistenţă a stratului de zăpadă, regimul eolian, după care s-au
calculat indicii climatici specifici zonei respective. Se vor prezenta în continuare aceste
elemente climatice, considerând că ele influenţează într-o măsură mai mare sau mai
mică poluarea zonei.
Regimul radiativ al zonei
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Radiaţia solară în zonă oscilează la nivel anual, cele mai mari valori ale radiaţiei
solare sunt în iulie, iar cele mai mici valori ale radiaţiei solare sunt în decembrie,
Regimul temperaturii
Temperaturi medii lunare şi anuale. În zonă staţiile meteo înregistrează
temperaturi medii anuale care oscilează între 8,4°C la Dumbrăveni (318 m altitudine)
şi 9,2°C la Blaj (334 m altitudine). Luna cea mai caldă este iulie când temperatura
medie oscilează între 19,2°C la Sighişoara şi 19,9°C la Blaj.
Luna cea mai rece este ianuarie, când temperaturile medii lunare oscilează între
-3,5°C la Blaj şi -4,7°C la Dumbrăveni.
Corelaţia temperaturilor cu altitudinea pentru zona Copşa Mică arată că
temperaturile medii anuale descresc cu altitudinea de la 9,6°C pe fundul văii Târnavei
Mari la 8,2°C în zona cea mai înaltă a cumpenelor de apă.
Temperaturile extreme absolute oscilează în cursul verii între 37,4°C la Sibiu şi
39,2°C la Bratei (ca maxime absolute) şi între -31,8°C la Sibiu şi -32,8°C la Târgu
Mureş în cursul iernii (ca minime absolute).
Variaţia temperaturii aerului în zona studiată.
În zona cercetată circulaţia dominantă este cea vestică şi uneori nord-vestică,
care aduce mase de aer temperat oceanice. Sub masele de aer ce pătrund în zonă prin
intermediul circulaţiei generale a atmosferei, datorită formelor de relief specifice
podişului se produc la nivel zilnic circulaţii locale, în timpul zilei din aval în amonte
pe văi, iar pe versanţi de la bază spre culmi (aer cald), iar noaptea din amonte în aval
pe văi şi de la nivelul culmilor spre baza versanţilor (aer rece).
Circulaţia acesta locală, mai slabă în intensitate ca cea din zona montană poate
prin generalizare să fie numită briză de zi şi briză de noapte.
În iulie, izoterma de 20°C se situează la altitudinea de 340 m. Luna cea mai
rece, ianuarie, prezintă valori medii lunare puternic influenţate de inversiunile de
temperatură. Astfel, stratul de inversiune termică se întinde până la altitudinea de 380
m, temperatura crescând cu altitudinea de la –3,9°C la 250 m, la –3,6°C la 380 m. La
altitudini superioare nivelului de 380 m temperatura din această lună scade până la –
4,3°C la 500 m.
Perturbaţiile termice (îngheţuri timpurii sau târzii, secete prelungite, cu
temperaturi ridicate) măresc efectul negativ al poluanţilor asupra vegetaţiei (în zona
Copşa Mică, versanţii însoriţi şi puternic înclinaţi prezintă caractere evidente de
uscăciune stepică.

Inversiunile de temperatură care influenţează pregnant temperatura aerului, se

semnalează în toate lunile sezonului rece, în condiţiile invaziei de aer polar sau arctic,
când se formează o „cupolă” sub care poluanţii, stopaţi în ascensiune, se
concentrează progresiv. La un gradient normal al temperaturii aerului (răcirea treptată
pe măsură ce creşte altitudinea), gazele şi pulberile au o evoluţie ascendentă şi sunt
supuse unei diluări accentuate. În cazul inversiunilor termice, straturile de aer mai
rece, blocate sub cele de aer cald, împiedică formarea curenţilor de convecţie
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(ascendenţi) şi blochează noxele emanate, acestea dispersându-se pe orizontală sa, în
situaţii de calm atmosferic, scurgându-se lent spre punctele mai joase, unde formează
acumulări mari Aceste inversiuni favorizează fenomenul de poluare prin pulberi.

Regimul nebulozităţii

Valorile medii ale nebulozităţii sunt mai mari decât în zonele extracarpatice,
astfel nebulozitatea totală medie anuală oscilează între 5,6 la Târgu Mureş şi 6,2 la
Sibiu (în zecimi de boltă). Lunile cu nebulozitate accentuată sunt cele din sezonul
rece când se atinge valoarea medie de 7,4 zecimi de boltă în decembrie la Bratei. Cea
mai mică valoare a nebulozităţii se înregistrează în luna august şi este de 4,0 zecimi de
boltă tot la Bratei. În aceste condiţii numărul mediu anual a zilelor senine oscilează
între 94,7 zile la Sibiu şi 123,4 zile la Târgu Mureş. Zilele senine se înregistrează
preponderent în lunile iulie-octombrie, iar cele mai puţine se înregistrează în sezonul
rece.
În cazul zilelor acoperite (nebulozitate mai mare de 7,5 zecimi de boltă)
situaţia se inversează, cele mai multe zile acoperite se înregistrează iarna, când
frecvenţa inversiunilor termice este maximă.
Nebulozitatea atmosferică, influenţează repartiţia şi regimul celorlalte
elemente climatice, cum ar fi durata reală de strălucire a soarelui, bilanţul radiativ şi
termic, umezeala relativă a aerului, precipitaţiile atmosferice ş.a.
Nebulozitatea totală prezintă la nivel anual in zona două maxime şi două
minime (dublă variaţie). Maximul principal se produce în decembrie (6,9-7,6), iar cel
secundar în mai (5,8-6,4), în timp ce minimul principal apare în luna august (3,9-5,1),
iar minimul secundar în martie (5,5-6,5). Cel mai clar se observă starea nebulozităţii la
nivelul de 300 m.
Numărul zilelor senine oscilează la nivel anual între 110-115 zile, iar cel al
zilelor noroase oscilează între 109-116.zile
Numărul zilelor acoperite oscilează între 138-140 zile, aşadar în zonă
predomină zilele acoperite (> 38% din timp).
Ca urmare a proceselor de poluare a atmosferei cu dioxid de sulf şi aerosoli proveniţi
din metale grele (Pb în special), crescând numărul de nuclee de condensare (care
permit condensarea chiar şi în condiţiile unei umidităţi a aerului situate sub pragul de
saturaţie) şi higroscopicitatea acestora
Ceaţa constituie una dintre condiţiile meteorologice cele mai nefavorabile
autoepurării, prin reducerea capacităţii de difuzie şi prin solubilizarea influenţată în
zona Copşa Mică de circulaţia atmosferică vestică şi nord-vestică, aer umed de Se
observă un maxim principal în iarnă (decembrie: 82-87%), după care valorile descresc
spre vară, când datorită tipului de precipitaţii, în luna cea mai ploioasă – iunie – se
observă şi o uşoară creştere a umezelii relative a aerului (ce apare ca un maxim
secundar slab pronunţat 67-69%).
Din iunie valorile cresc continuu spre iarnă. În valori medii anuale umezeala
relativă a aerului oscilează între 72-75%.
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Regimul precipitaţiilor atmosferice

Precipitaţiile, atât cele sub formă lichidă, cât şi cele sub formă de zăpadă, joacă
un rol important în purificarea atmosferei, prin aducerea la sol a elementelor în
suspensie şi prin dizolvarea unei părţi din gaze. Cu cât precipitaţiile (prin cuantum şi
durată) au valori mai ridicate, cu atât atmosfera este mai curată. Precipitaţiile au
totodată o influenţă pozitivă asupra capacităţii de filtrare a noxelor de către vegetaţie
(în special cea forestieră) şi asupra rezistenţei la poluare a acesteia. În lipsa
precipitaţiilor, se măreşte posibilitatea de depunere a impurităţilor pe frunze şi pe
celelalte organe vegetative.
Pe de altă parte, prin reacţia oxizilor de sulf şi a altor substanţe cu apa din
precipitaţii, inclusiv ceaţa, rezultă acizi foarte agresivi care vor participa la formarea
ploilor acide, deosebit de dăunătoare (spălând stratul de ceară de pe frunze, plantele
devin mai vulnerabile; micşorând pH-ul solului, scade fertilitatea acestuia, inclusiv
prin distrugerea microorganismelor necesare pentru descompunerea substanţelor
organice).
Deoarece precipitaţiile atmosferice prin însăşi geneza lor sunt fenomene
atmosferice care se produc în cantităţi foarte diferite şi în mod discontinuu în timp,
repartiţia lor teritorială se caracterizează printr-o mare neuniformitate în zona
Se poate afirma că în zonă nivelul total anual al precipitaţiilor este relativ
redus, ceea ce reprezintă un factor defavorizant în prezenţa poluării actuale. Pe de
altă parte, se constată o distribuire foarte neuniformă a precipitaţiilor pe luni şi pe
anotimpuri. Faptul că o mare parte din cantitatea de precipitaţii cade în timpul verii
ar putea contribui la purificarea aerului şi la spălarea pulberilor poluante depuse pe
plante, dar această acţiune benefică este mult diminuată de structura ploilor, de multe
ori sub formă de averse, cu intervale mari de uscăciune. Totodată, precipitaţiile
reduse din timpul iernii, coroborate cu calmul atmosferic şi inversiunile termice,
frecvente în această perioadă, contribuie la menţinerea unui nivel ridicat al poluării
atmosferei, cu consecinţe vătămătoare pentru agro-ecosisteme.

Regimul eolian

Circulaţia aerului este influenţată în cea mai mare măsură de circulaţia generală
a maselor de aer dar şi de orografia terenului. În zona Copşa Mică vânturile sunt
influenţate de canalizările care apar datorită poziţiei văii Târnavei Mari şi a Văii Visei
în raport cu platforma industrială Copşa Mică.
Regimul eolian în zona Copşa Mică este influenţat de orografia terenului şi de
canalizarea vântului pe valea Târnavei Mari. După măsurătorile efectuate la
observatorul meteorologic de supraveghere a poluării, frecvenţa vântului pe 8 direcţii
şi a calmului este redată în continuare putându-se observa că doar în 58,6% din
cazuri se înregistrează vânt, iar în 41,4% din cazuri se înregistrează calm atmosferic.
Evoluţia diurna a calmului în zonă se evidenţiază printr-un maxim noaptea,
generând stagnarea poluanţilor şi un minim ziua la orele de maximă încălzire, când
convecţia termică este puternică, mişcările verticale ale aerului asigurând difuzia
poluanţilor.
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Variaţia calmului atmosferic în cursul anului asigură o dispersie diferită a
poluanţilor. Cea mai mare valoare a calmului atmosferic (peste 40%) este iarna, când
concentraţia poluanţilor în zonă este maximă.
În ceea ce priveşte intervenţia factorului vânt în dispersia poluanţilor, în
funcţie de direcţia şi frecvenţa lui, s-au descris mai multe situaţii:
Pe sectorul de vânt NE - ENE, acesta generează condiţii nefavorabile
dispersiei poluanţilor atât la sol cât şi la înălţime, datorită vitezei reduse (0,5-3,5 m/s)
şi frecvenţei mari de apariţie a stărilor de stratificare stabilă (12,4%) comparativ cu
cele de stratificare instabilă (9,87%).
Datorita suprapunerii stratificării stabile cu vântul slab sunt afectate în special
ariile din apropierea sursei de către poluanţii emişi la sol, iar cei emişi la înălţime se
depun relativ aproape de sursa de poluare. Frecvenţa acestei situaţii este
preponderentă pe sectorul de vânt NE - ENE şi, ţinându-se cont că sectorul de vânt
este unul predominant, probabilitatea ca zona NE - ENE de sursă să fie afectată pe
arii extinse este mare.
Sectorul predominant al direcţiei vântului SV - VSV este caracterizat printr-o
frecvenţă mare de apariţie a stratificării stabile, de 7,7 % faţă de cea instabilă, care are
o frecvenţă de 5,68 % şi viteze mai mari decât în sectorul precedent. În funcţie de
creşterea valorii vitezei vântului, scade proporţional frecvenţa de apariţie a celor două
stări, care se repartizează mult mai uniform decât în sectorul NE - ENE.
Sectorul de vânt SV - VSV este însoţit de condiţii favorabile creşterii
concentraţiei poluanţilor la nivelul solului, atât pentru cei emişi la sol cât şi pentru cei
emişi la înălţime. Ponderea acestei situaţii este mai redusă decât în cazul sectorului de
vânt NE - ENE şi, ca urmare, aria afectată va fi şi ea mai restrânsă.
Direcţiile dominante sunt NE, E-NE şi E, care totalizează 27,31% din cazuri
şi direcţiile de răspuns V, V-SV şi SV, care totalizează 21,06% din cazuri.
Cele mai mici frecvenţe ale vântului se înregistrează din S şi SE, dar şi din NV
şi N, care corespund dealurilor ce compartimentează valea Târnava Mare. Se constată
deci că vântul suferă o canalizare clară pe valea Târnavei Mari.
Detaliindu-se analiza frecvenţei vântului de zi şi de noapte, se remarcă faptul
că ziua frecvenţa maximă se atinge din direcţiile SV şi V, iar noaptea din direcţia NE
şi E, încadrându-se într-o circulaţie locală de tipul brizelor de deal şi de vale.
Din analiza datelor meteorologice s-a constatat că vântul din sector NE este
însoţit de condiţii nefavorabile dispersiei poluanţilor emişi, atât în apropierea solului
cât şi la înălţime, datorită vitezei în general mici (0,5 – 3,4 m/s) şi frecvenţei mari a
stărilor de stratificare stabilă ]. În cazul coincidenţei vântului cu stratificarea stabilă,
poluanţii emişi aproape de sol afectează arii apropiate de surse, iar cei emişi la
înălţime arii mai îndepărtate. Acest tip de circulaţie predomină net iarna, vara fiind
mai frecventă circulaţia din sector vestic, care asigură o dispersie mai bună a
poluanţilor.
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Tabelul 1 Studiu statistic privind viteza vântului
Staţia Parametri statistici
2008
Total date orare
8498
Total ore calm atmosferic
5662
SB 3
Total ore cu viteza vântului<1,5 m/s 7945
Viteza medie[m/s]
0,35
Total date orare
8731
Total ore calm atmosferic
3300
SB 4
Total ore cu viteza vântului<1,5 m/s 7387
Viteza medie[m/s]
3,69

2009
8537
6929
8345
0,18
8711
4058
7947
1,09

2.2.5 Flora şi vegetaţia

Figura 5

Fondul forestier din cadrul Ocolului Silvic Mediaş cu zone de poluare.

Covorul vegetal evidenţiază corelaţia strânsă între substratul pe care acesta se
instalează, factorii de climă între care precipitaţiile şi temperatura ocupă un loc
deosebit, la care trebuie adăugate cerinţele speciilor, dobândite în decursul dezvoltării
lor ontogenetice. Este important să evidenţiem faptul că factorii naturali suferă
modificări importante în funcţie de relieful terenului (forme majore de relief), care
poate influenţa regimul de umiditate, regimul termic al solului, cu efecte multiple
asupra factorilor şi determinanţilor pedoecologici.
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Teritoriul cercetat poate fi încadrat, în circumscripţia Podişul Transilvaniei.
Staţiunile din teritoriul studiat aparţin etajului fitoclimatic „Deluros de gorunete şi
goruneto-făgete “ şi corespund sectorului Podişul Transilvaniei – Podişul Târnavelor,
gorunete în complex cu stejărete. Zona are climaxul de stejar şi asociaţii stepice, iar
pe suprafeţele defrişate apar pajişti de păiuşuri. În arborete se află în proporţii
variabile carpenul şi cireşul, uneori şi mărul şi părul pădureţ, jugastrul ş.a. Stratul
arbuştilor e bine închegat, format din sânger, păducel , lemnul câinelui, salba moale ,
porumbarul , iar în stratul ierburilor, amestecul de graminee şi leguminoase perene,
alături de specii din alte familii botanice.
Vegetaţia forestieră aparţine provinciei dacice si
cuprinde elemente
caracteristice florei central europene. Ca specii dominante în pădurile aşezate
predominant pe culmile dealurilor se menţionează cvercineele în amestec cu alte
foioase ca de exemplu: carpen, ulm, jugastru etc. Predomină cvercineele, care se pot
întâlni în arborete pure sau amestec de cvercinee, dar mai frecvent este amestecul cu
alte foioase sub forma şleaurilor: cu fag, carpen, tei, ulm, paltin, cireş, frasin, plop,
mesteacăn, etc. Regenerarea naturală a pădurilor este afectată de poluare pe o rază de
circa 6 km faţă de platforma industrială SOMETRA, la nivelul anului 1994 fiind
afectate de poluare 21875 ha (3245 ha pădure şi 18630 ha de teren agricol), poluarea
resimţindu-se până la Blaj (31 km Vest).
Pajiştile sunt bogate în specii datorită participării atât a unei serii de specii
xerofile cât şi a unor specii mezofile (Festuca sulcata) alcătuieşte o pajişte din tufe
bogate care formează un strat gros. Alţi componenţi ai pajiştilor, mai ales în zona
luncilor, sunt Agrostis tenuis şi Lollium perene. Pe versanţii cu expunere sudică apar chiar
exemplare de plante specifice stepei, între care gramineele sunt predominante: păiuş ,
colilia . Unele plante xerofite s-au instalat datorită prezenţei în cantităţi mari a
negrului de fum în sol, şi deci a culorii negre a acestuia şi implicit din cauza căldurii
mai mari la nivelul solului, exemple fiind: măceşul, porumbarul , scoruşul , cornul si
păducelul , acesta din urmă fiind foarte sensibil la poluarea cu metale neferoase.
Vegetaţia cultivată poate fi întâlnită atât pe luncile bine drenate cât şi pe
terasele şi versanţii cu înclinaţie mai redusă, iar viţa de vie actualmente foarte puţin
răspândită, era cultivată chiar pe versanţii înclinaţi moderat, dar cu expoziţie însorită.
Cele mai frecvente specii cultivate în zonă sunt: grâu, porumbul - deosebit de
rezistent la poluare, orzul , ovăzul, cartoful , sfecla de zahăr şi furajeră , fasolea
mazărea , iar speciile legumicole, morcovul, pătrunjelul, ţelina, salata, ceapa care însă
nu dau randament corespunzător din cauza poluării.
Pomii fructiferi sunt reprezentaţi de specii de măr, păr , gutui ,prun ,, vişin şi
cireş iar arbuştii fructiferi mai des întâlniţi sunt, coacăzul roşu şi negru, agrişul şi
zmeurul. În zonă s-a cultivat şi viţă de vie, dar aceasta este deosebit de sensibilă la
poluarea cu metale neferoase
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2.2.6 Fauna

Fauna din zonă este reprezentată prin biocenoze specifice zonei central-europene,
etajului de deal şi de pădure şi silvostepă secundară. Fauna cinegetică a zonei include
exemplare de căprior, mistreţ şi vulpe, destul de puţin numeroase, mult mai bine
reprezentate fiind rozătoarele, în special iepurele . Păsările sunt reprezentate de specii
comune, în general insectivore, cum ar fi cinteza, sturzul călător, mierla, coţofana,
cucul, ciocănitoarea mare şi piţigoiul mare, în zonele de pădure şi pajişte, în zona
urbană fiind întâlnite predominant vrabia de casă şi guguştiucul codubatura albă
Ihtiofauna Târnavei Mari este cea specifică râurilor de deal şi podiş, aparţinând
etajului mrenei , alături de care mai sunt prezente exemplare de clean, scobar, somn,
ştiucă etc.
Din cauza poluării vegetaţiei şi apelor, fenomen coroborat cu restrângerea
suprafeţelor forestiere, până în anul 2001, o mare parte din animalele sălbatice au
migrat spre zone mai puţin afectate şi cu posibilităţi mai mari de hrană şi adăpostire,
un exemplu fiind dispariţia cârtiţelor şi aricilor şi migrarea iepurilor şi căpriorilor.
Totodată s-au înmulţit populaţiile de şoareci de câmp, datorită lipsei prădătorilor. De
asemenea, dispariţia cvasi-totală a păsărilor insectivore a condus la un dezechilibru
ecologic, înlesnind proliferarea unor insecte dăunătoare.
Scăderea în ultimii ani a poluării cu SO2 şi refacerea parţială a vegetaţiei
forestiere au dus la repopularea zonei cu animale: iepure, vulpe, mistreţ, căprior şi
chiar cerb. Totodată s-a remarcat reapariţia unor specii de insecte, inclusiv câteva
exemplare, izolate, de albine.

2.2.7 Solurile

Fig 6 Tipurile de sol din jurul Orasului Copsa Mica
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Solurile din zonă sunt variate: brune podzolite, argiloiluviale, pseudogleice,
peudorendzine, în partea vestică fiind prezente şi regosolurile şi solurile erodate.
Solurile din complexele de soluri, având o reprezentare destul de redusă, sunt
următoarele: Regosol calcaric, Gleiosol calcaric, Faeoziom tipic, Preluvosol gleic
moderat, Gleiosol calcaric.
Din punct de vedere al texturii, stratul arabil al solurilor din zonă este în
principal de tip „luto-nisipos”, bogat în carbonaţi în multe locuri, ceea ce face ca pHul să fie destul de ridicat, în ciuda ploilor acide care au căzut atâţia ani. Tipul de sol
determină şi tipul de folosinţă a terenului .

2.2.8 Construcţii cu valoare de patrimoniu, zone şi specii protejate

O serie de construcţii cu valoare de patrimoniu sunt afectate de ploile acide
apărute ca urmare a combinaţiei dintre oxizii de sulf emanaţi de SOMETRA şi
picăturile de ploaie. Mai expuse sunt biserica fortificată, construită în 1322, din
localitatea Axente Sever, o biserică monument istoric şi de arhitectură fortificată, din
sec. XV-XVI, la Agârbiciu şi biserica monument istoric şi de arhitectură din sec.
XIII, fortificată în sec. XV-XVI, de la Valea Viilor.
În zonă nu există rezervaţii floristice sau faunistice datorită biodiversităţii
reduse, rezultate ca urmare a degradării accentuate a ecosistemelor de mai bine de 60
ani. Cea mai apropiată arie protejată – Rezervaţia geologică „Vulcanii noroioşi de la
Haşag” – se află la peste 20 km S de SOMETRA şi nu este influenţată de factorii
antropici.
Dintre speciile protejate de lege se remarcă doar şorecarul (Buteo buteo), care
cuibăreşte în pădurea situată la nord de întreprinderea SOMETRA.

2.2.9 Date demografice

Conform datelor furnizate de Primăria oraşului, localitatea Copşa Mică, avea
în anul 2005 un număr total de 5340- locuitori din care: femei – 2732 şi bărbaţi –
2608.
În comparaţie cu anul 1989, numărul locuitorilor din Copşa Mica a scăzut cu
20,3%, cauzele principale fiind, pe lângă plecarea populaţiei de etnie germană, şi
situaţia generală a oraşului (lipsa acută de locuri de muncă, poluarea etc.). mortalitatea
generală şi în consecinţă sporul natural negativ depăşind media pe judeţ.
Situaţia pe grupe de vârstă se prezintă la ora actuală astfel:
Între 0 - 18 ani: 1789 persoane;
Între 18 - 55 ani: 2777 persoane;
Peste 55 ani: 774 persoane.
Localităţi limitrofe oraş Copşa Mică comune :
- Axente Sever 4048
- Micăsasa 2426
- Târnava 2871
- Valea Viilor 2008
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Conform datelor furnizate de Primăria municipiului localitatea Mediaş, avea în
anul 2005 un număr total de 54614- locuitori
CAPITOLUL 3 :

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

3.1Structura reţelei:
Denumirea reţelei: APM SIBIU
Tipul reţelei-la nivel de judeţ
Timpul de referinţă : local
Responsabilul reţelei:Morariu Adriana Sef Serviciu M.BD.R, APM Sibiu,Sibiu,
tel; 0269 422653/Fax;0269 446758;e-mail:monitoring@apmsibiu.ro
Componenţa reţelei:
Tip staţie
Număr de staţii
Fond Urban
1
Industrial 2
1
Industrial 1
2
3.2 Informaţii generale cu privire la staţiile care fac obiectul prezentului
Program de gestionare a calităţii aerului :
3.2.1 Copşa Mică
-Denumirea staţiei: : Copşa Mică RO-SB-3
-Codul staţiei: RO0186A
-Denumirea arealului/zonei: Zonă industrială
-Tipul staţiei: industrial
-Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate
Industrial 100m-1 km
-Responsabilul staţiei (numele şi prenumele,
adresa, telefon, fax, e-mail):
IeszenskiElisabeta,laborator,APMSibiu/
Mediaş;tel:0269-831043;/0269/446758
laborator@apmsibiu.ro
-Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:
S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2,
tel. 021.212.28.48;021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail:
www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).
-Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM
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-Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi
secunde, precum şi în sistem GIS).
N: 46°06’47’’ – 45,31
E: 24°13’46’’ – 24.41
-Altitudinea: 285 m
-Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi gravimetric, O3
-Parametrii meteorologici măsuraţi :Direcţie vânt, viteză vânt., temperatura,
presiunea atmosferică, umiditate relativă, radiaţie solară, precipitaţii.
Alte informaţii relevante:
- direcţia predominantă a vântului NE,
- distanţa până la cele mai apropiate obstacole (blocuri) 100 m,
- înălţimea celor mai apropiate obstacole (blocuri) 25m.
Mediul local/morfologia peisajului:
Distanţa faţa de stradă: 20m
Distanţa faţa de intersecţia stradală: 50m
Distanta faţa de liniile de înaltă tensiune: 6m
Distanţa faţa de sursele de poluare permanentă: 300m
Tipul zonei: urbană
Caracterizarea zonei: industrială
Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 5000
Caracterizarea traficului
Strada larga: -volum moderat de trafic(intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi);
Altele: -staţie de autobus în vecinătate
Informaţii privind tehnicile de măsurare
Echipament:
● Analizor OZON Model ML 9810 B
Metoda de referinta: Fotometrie UV
●Analizor Oxizi de azot Model ML 9841 B
Metoda de referinta:chemiluminiscenta
●Analizor Monoxid de carbon Model ML 9830 B
Metoda de referinta spectrometrie IR nedispersiv
●Analizor Dioxid de sulf Model ML 9850 B
Metoda de referinţă pentru analiza dioxidului de sulf este cea prevăzută
în ISO10498 ”Aer înconjurător-determinarea dioxidului de sulf” metoda
fluorescenţei UV.
Calibrare :
-Automată la 24 ore cu tub de permeaţie conţinând gaz etalon de
concentraţie cunoscută precis determinată
-Manuală –la 3 luni sau la nevoie, cu butelia de calibrare
multicomponent
●Analizor PM 10 Producător UNITEC Anglia
27

Instrumentul este un analizor de pulberi pe principiul determinării nefelometrice
Model LSPM10.
Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM 10 este cea descrisă în EN
12341 “Calitatea aerului-procedura de testare pe teren pentru a demonstra
echivalenţa metodelor de prelevare a fracţiunii PM 10 din pulberile în suspensie”.
●Prelevator de filtre TECORA Producător ORION
Linia de prelevare a pulberilor în suspensie prin depunere pe filtre se compune din :
- Capul impactor
-Prelevatorul secvential Tecora model Santinel PM
- Modulul pompa FOX
. Metoda de referinta –gravimetrica conform EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- localizarea punctului de prelevare: Copşa Mică str. Castanilor nr. 8, jud Sibiu
- înălţimea punctului de prelevare: 3 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: 24 h din 24 h
Sistem de monitorizare meteorologie:
-senzor direcţie vânt
-senzor viteză vânt
-senzor de temperatură
-senzor umiditate relativa
-senzor presiune atmosferică
-senzor radiaţie solară
-senzor de precipitaţii
3.2.2 Medias
-Denumirea staţiei: Mediaş RO-SB-4
-Codul staţiei RO0187A
-Denumirea
arealului/zonei:
zonă
industrială urbană
-Tipul staţiei: industrial
-Clasa
staţiei
Raza
ariei
de
reprezentativitate
Fond industrial 100m - 1 km
-Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):
IeszenskiElisabeta,laborator,APMSibiu/Mediaş;tel:0269831043;
/0269/446758 laborator@apmsibiu.ro
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-Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C.
ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel.
021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail:
www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).Organisme sau
programe cărora le sunt raportate datele: ANPM
-Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi
secunde, precum şi în sistem GIS).
N: 46°09’32’’ – 46,29
E: 24°20’24’’ – 24.42
-Altitudinea: 320 m
-Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi gravimetric, O3.
Parametrii meteorologici măsuraţi :direcţie vânt, viteză vânt., temperatura,
presiunea atmosferică, umiditate relativă, radiaţie solară, precipitaţii
Alte informaţii relevante:
-direcţia predominantă a vântului de la E spre V
- distanţa până la cele mai apropiate obstacole (case) 10 m,
-înălţimea celor mai apropiate obstacole (case) 8 m.
Mediul local/morfologia peisajului
Distanţa faţa de stradă: 6m
Distanţa faţa de sursele de poluare permanentă: 500m
Cauze posibile ale poluării: Influenţa emisiilor de la SC Sometra SA Copşa Mică,
trafic rutier
Tipul zonei: urbană
Caracterizarea zonei: industriala şi comercială
Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 60 000
Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei
- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi
termică
- instalaţii de ardere neindustriale
- procese de producţie
- trafic rutier
- alte surse mobile
Caracterizarea traficului
Tip stradă: Laterală,îngustă, volum trafic moderat.
Informaţii privind tehnicile de măsurare
Echipament:
● Analizor OZON Model ML 9810 B
Metoda de referinţă: Fotometrie UV
●Analizor Oxizi de azot Model ML 9841 B
Metoda de referinţă:chemiluminiscenţa
●Analizor Monoxid de carbon Model ML 9830 B
Metoda de referinţă spectrometrie IR nedispersiv
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●Analizor Dioxid de sulf Model ML 9850 B
Metoda de referinţă pentru analiza dioxidului de sulf este cea prevăzută
în ISO10498 ”Aer înconjurător-determinarea dioxidului de sulf” metoda
fluorescenţei UV.
Calibrare :
-Automată la 24 ore cu tub de permeaţie conţinând gaz etalon de
concentraţie cunoscută precis determinată
-Manuală –la 3 luni sau la nevoie, cu butelia de calibrare
multicomponent
●Analizor PM 10 Producător UNITEC Anglia
Instrumentul este un analizor de pulberi pe principiul determinării nefelometrice
Model LSPM10.
Metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM 10 este cea descrisă în EN
12341 “Calitatea aerului-procedura de testare pe teren pentru a demonstra
echivalenţa metodelor de prelevare a fracţiunii PM 10 din pulberile în suspensie”.
●Prelevator de filtre TECORA Producător ORION
Linia de prelevare a pulberilor în suspensie prin depunere pe filtre se compune din :
- Capul impactor
-Prelevatorul secvenţial Tecora model Santinel PM
- Modulul pompa FOX
. Metoda de referinţă –gravimetrică conform EN 12341.
Caracteristici de prelevare:
- localizarea punctului de prelevare: Mediaş str. Gării FN, jud. Sibiu
- înălţimea punctului de prelevare: 3 m
- lungimea liniei de prelevare: 2 m
- timpul de prelevare: 24 h din 24 h
Sistem de monitorizare meteorologie:
-senzor direcţie vânt
-senzor viteză vânt
-senzor de temperatură
-senzor umiditate relativă
-senzor presiune atmosferică
-senzor radiaţie solară
-senzor de precipitaţii
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3.3 Prezentarea evoluţiei datelor de monitorizare în perioada 1996-2007
- Valorile medii anuale de SO2 se situează sub limita VL anuală, excepţie făcând anul
2007 când media anuală înregistrată a fost sensibil mai mare. În restul anilor luaţi în
studiu valorile medii anuale au fost fluctuante ,funcţie de nivelul producţiei şi de
conţinutul materiilor prime.
SO2 -medii anuale
Copsa Mica
CMA=60ug/mc/an-conf STAS 12574/87

ug/mc/an
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1998
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2003

2004

2005

2006

2007

Copsa Mica 28,59 30,42 18,03 18,77 48,42 25,04

16,8

12,74 21,05 23,99 41,96 63,39

CMA
60

Valorile medii anuale de pulberi în suspensie au scăzut în perioada 2004-2007,urmare
a măsurilor din Planul de acţiuni întreprinse în vederea reducerii acestora.

ug/mc/an

TSP-medii anuale
Copsa Mica
CMA=75ug/mc/an-conf.STAS 12574/87
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Copsa Mica 77,04 77,75
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94,11 83,89 75,73 78,32 66,93 51,24 52,66 37,93 39,24

CMA
75
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Valorile medii ale conţinutului de Pb din pulberi a scăzut în perioada 2004-2007, dar
nu sub limita VL .
ug/mc/an

Pb din TSP-medii anuale
Copsa Mica
CMA=0,7ug/mc/an-conf. STAS 12574/87

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CMA

Copsa Mica 2,134 1,95 2,635 3,025 2,321 1,821 1,044 3,426 1,735 1,145 1,397 0,932

0,7

3.4 Prezentarea datelor de monitorizare în perioada 2007-2009
Tabelul 2:Situaţia monitorizării poluanţilor SO2 şi PM10 ,în zona Copşa MicăMediaş pe parcursul anului 2007.
2007*

42

1,15%

Tip
poluant

Cops
a
Mica

Indus
trial 1

SO2

364

96,8

µg/m3

PM10

146

40

µg/m3

41

28,00%

Medi
as

Indus
trial 1

SO2

273

9,43

µg/m3

0

0%

PM10

292

35

µg/m3

42

14,40%

Statia

UM

Frecventa
depasirilor
%

Tipul
statiei

Oras

Concentrati
a
medie
anuala

**Numar
depasiri ale
valorii
medii
zilnice

Numar
determinari
zilnice

Obs

Nota: * În anul 2007, monitorizarea s-a efectuat folosind echipamente semiautomate
**VL zilnica SO 2 conform STAS 12574/87 este 250 µg/m3
VL zilnica PM 10 conform OM 592/2002 este 50 µg/m3
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Tabelul 3:Situaţia monitorizării calităţii aerului în zona Copşa Mică-Mediaş pe
pascursul anului 2008 utilizând staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale

Tip poluant

Tipul statiei
Industrial

Statia
SB 3

Copsa Mica

Oras

2008
Numar
determinari

Industrial

SB 4

Numar
depasiri
ale
valorii
medii
(conf.
OM
592/2002

42,9

µg/m3

10
zilnice
132 orare

2,92%
1,67%

µg/m3

47
zilnice

15,00%

orar
e

zilni
ce

SO2

7881

342

NO

8090

16,7

Nox

8090

44,66 µg/m3

NO2

8090

19,04

CO
Ozon

8003
8118

0,42 mg/m3
52,07 µg/m3

PM10

Medias

Conc
entra
tia
medi UM
e
anua
la

306

32,41

µg/m3

255

39,42 µg/m3

5963

NO

5091

3,21

µg/m3

Nox

5091

14,48

µg/m3

NO2
CO

5091
6241

10,35
0,37

µg/m3
mg/m3

Ozon

5661

53,42 µg/m3
µg/m3
315

37,13

Obs.

µg/m3

SO2

PM10

Frecvent
a
depasiril
or %

11 zilnice 4,30%
109 orare 1,82%

70
zilnice

22,22%
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Tabelul 4: Situaţia monitorizării calităţii aerului în zona Copşa Mică-Mediaş pe
pascursul anului 2009 utilizând staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale

orare

ziln
ice

SO2

8042

343

12,32

µg/m3

NO

7930

5,9

µg/m3

Nox

7930

23,22

µg/m3

NO2

7930

20,09

CO

8294

0,26

µg/m3
mg/m
3

Ozon

2697

56,82

µg/m3

29,34
8,74

µg/m3
µg/m3

PM10
SO2

8092

NO

6955

3,59

µg/m3

Nox

6955

18,24

µg/m3

NO2

6955

18,23

CO

8535

0,16

µg/m3
mg/m
3

Ozon

8300

35,26

µg/m3

18,99

µg/m3

PM10

355
349

361

Numar
depasiri
ale valorii
medii
(conf. OM
592/2002

Frecvent
a
depasiril
or %

22 orare
3 zilnice

0,27%
0,87%

3 orare

0,04%

12 zilnice

3,32%

Observatii

Numar
determinari

Concent
ratia
UM
medie
anuala

Tip poluant

Tipul statiei
Industrial
Industrial

Statia
SB 3
SB 4

Medias

Copsa Mica

Oras

2009
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1.4 Identificarea şi validarea depăşirilor
Tabelul 5 Poluant SO2
Poluant
SO2

Anul

Lun
a

Copşa Mică
Numar
depasiri
ale
valorii
medii
orare de
350µg/m3

Frecve
nta
depasir
ii
valorii
limita
orare

Numar
depasir
i
ale
valorii
medii
zilnice
de

Mediaş
Frecven
ta
depasiri
i valorii
limita
zilnica

Numar
depasiri
ale
valorii
medii
orare de

Frecven
ta
depasirii
valorii
limita
orare

Numar
depasiri
ale valorii
medii
zilnice de

Frecventa
depasirii
valorii
limita
zilnica

0,00%

350µg/m3

125µg/m3

2008

2007

125µg/m3

IAN

-

-

0

0,00%

-

-

FEB

-

-

0

0,00%

-

-

0
0

MAR

-

-

5

16,00%

-

-

0

0,00%

APR

-

-

15

50,00%

-

-

0

0,00%

MAI

-

-

10

32,20%

-

-

0

0,00%

IUN

-

-

12

40,00%

-

-

0

0,00%

IUL

-

-

14

45,10%

-

-

0

0,00%

AUG

-

-

16

51,60%

-

-

0

0,00%

SEPT

-

-

4

13,30%

-

-

0

0,00%

OCT

-

-

6

19,35%

-

-

0

0,00%

NOV

-

-

0

0,00%

-

-

0

0,00%

DEC

-

-

12

38,70%

-

-

4

12.9%

IAN
FEB

41
5

5,51%
0,71%

7
0

22,50%
0,00%

22
18

2,95%
2,58%

2
1

6,45%
3,45%

MAR
APR

13
13

1,74%
1,80%

1
1

3,22%
3,33%

9
19

1,21%
2,63%

2
2

6,45%
6,66%

MAI

10

1,34%

0

0,00%

14

1,88%

0

0,00%

IUN

6

0,83%

0

0,00%

5

0,69%

0

0,00%

IUL
AUG

12
9

1,61%
1,21%

1
0

3,22%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

SEPT

7

0,97%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
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2009

OCT

6

0,80%

0

0,00%

8

1,07%

1

3,22%

NOV

7

0,97%

0

0,00%

12

1,66%

2

6,66%

DEC

3

0,40%

0

0,00%

2

0,27%

1

3,22%

IAN
FEB

22
0

2,95%
0,00%

3
0

9,67%
0,00%

3
0

0,40%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

MAR
APR

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

MAI

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

IUN

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

IUL
AUG

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

SEPT

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

OCT

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

NOV

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

DEC

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Poluant SO2(ug/mc)
perioada 01Ianuarie-31 Decembrie 2007
Copsa Mica
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Poluant SO2 perioada: 2008-2009
Statia SB-3,Copsa Mica
–
Date orare validate
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Poluant SO2 (ug/m3),
perioada: 2008-2009 -Date zilnice validate
Statia de monitorizare SB 3 Copsa Mica
400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

2008

2009

9
iu
19 l
iu
l
29
iu
8 l
au
18 g
au
28 g
au
g
7
se
17 pt
se
27 pt
se
p
t
7
o
ct
17
oc
27 t
o
ct
6
n
o
16 v
n
o
26 v
n
o
v
6
d
e
16 c
de
26 c
d
ec

fe
b
m
ar
11
m
a
21 r
m
a
31 r
m
a
10 r
ap
20 r
ap
30 r
ap
10 r
m
a
20 i
m
a
30 i
m
ai
9
iu
19 n
iu
n
29
iu
n

20

01

ia
n

fe
b

10

ia
n

31

21

ia
n

11

01

ia
n

0,0

Valoare limita zilnica =125ug/m3
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Poluant SO2(ug/mc)
perioada 01 Ianuarie-31 Decembrie 2007
Medias
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Poluant SO2
Perioada 2008-2009 Date orare validate
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Poluant SO2(ug/m3)
perioada 2008-2009 date zilnice validate
Statia de monitorizare SB4 Medias

2008

2009
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Tabelul 6 Poluant PM 10
Poluant PM10

2007

Anul

Copşa Mică

Luna

Numar
depasiri
ale valorii
medii
zilnice de
50µg/m3

Frecven Media
ta
anuala
depasiri [µg/m3]
i valorii
limita
zilnica

IAN

19

FEB

Mediaş
Num
ar
total
depas
iri

Numar
depasiri ale
valorii
medii
zilnice de
50µg/m3

Frecvent Media Numar
a
anuala total
depasirii µg/m3 depasiri
valorii
limita
zilnica

61,20%

19

61,30%

0

0,00%

0

0,00%

MAR

0

0,00%

0

0,00%

APR

0

0,00%

3

20%

MAI

1

3,22%

1

3,22%

IUN

0

0,00%

1

3,33%

IUL

0

0,00%

6

19,35%

AUG

0

0,00%

4

12,90%

SEPT

3

10,00%

1

3,33%

OCT

2

6,45%

1

3,22%

NOV

5

16,66%

3

10%

DEC

11

35,48%

3

9,67%

40

41

35

42

39

2008
2009

IAN

7

22,50%

16

51,60%

FEB

16

55,10%

18

62,00%

MAR

0

0,00%

2

6,45%

APR

0

0,00%

1

3,33%
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0

0,00%

0

0,00%
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0

0,00%

0

0,00%
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0
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0
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4

12,90%

3

9,67%
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0
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0

0,00%
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9

30%
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6
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3

9,67%
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0
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8
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0

0,00%

4

14,28%
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0
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0
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0
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0
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0

0,00%

0

0,00%
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0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

32

15
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0
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0,00%

AUG

0

0,00%
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0,00%

OCT

0

0,00%

0

0,00%

NOV

0

0,00%
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DEC

0

0,00%
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PM 10 (ug/mc)
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PM 10
Statia de monitorizare SB 4
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Evolutia concentratiei de plumb[ug/m3]
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CAPITOLUL 4 : SURSELE DE POLUARE ŞI IMPACTUL ASUPRA
STĂRII DE SĂNĂTATE
4.1 Identificarea surselor care au generat depăşiri
Principalele surse de poluare :
¾ SC SOMETRA SA Copşa Mică

Fig 7 Imagine satelit a zonei Copşa Mică şi amplasarea platformei industriale SC
Sometra SA
Profilul de activitate: producerea plumbului şi a zincului din concentrate miniere,
cu valorificarea şi a celorlalte metale, respectiv stibiu,bismut,argint şi aur.
-Intreprinderea Metalurgică pentru Metale Neferoase IMMN a fost înfiinţată în anul
1936 cu profil producţia zincului dezvoltându-se etapizat în anii următori cu lărgirea
profilului de activitate, cu instalaţii de rafinare a zincului şi recuperare a cadmiului. În
perioada 1966-1989 asistăm la dublarea capacităţii de producţie. În anul 1998 SC
SOMETRA SA (fostă IMMN) a obţinut Autorizaţia de Mediu SB 187/7.05.1998.
In 07.05.1998 s-a emis autorizaţia de mediu nr. SB 187/07.05.1998 cu Program de
conformare şi termen de valabilitate 06.05.2003. Termenele de realizare ale măsurilor
au fost stabilite până la finele anului 2002. Autorizatia de mediu nr. SB 187 din
07.05.1998 s-a eliberat pentru SC SOMETRA SA Copsa Mica apartinand
statului roman.
SC SOMETRA SA şi-a asumat angajamente investiţionale ferme prin
Programul de conformare anexat autorizaţiei de mediu, în scopul reducerii
impactului negativ al activităţii productive asupra factorilor de mediu.
În 24.09.1998 s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare acţiuni cu anexele
14, 15 program de conformare privind investiţiile de mediu. MYTILINEOS
HOLDING şi-a însuşit, la semnarea contractului de vânzare-cumpîrare, condiţiile
stipulate în autorizaţia de mediu, inclusiv programul pentru conformare. Măsurile
investiţionale pe mediu sunt aceleaşi cu cele din programul de conformare, Anexa nr.
6 a autorizaţiei de mediu SB 187/07.05.1998.
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În acelaşi an agentul economic a fost privatizat prin preluarea pachetul majoritar de
către Mytilineos Holdings Grecia. În anul 2006 agentul economic a obţinut
Autorizaţia Integrată de Mediu nr. SB 31/12.06.2006 revizuită /10.11.2008.
Începând cu anul 2000, în vederea integrării României în Comunitatea
Europeană, legislaţia românească a intrat în procesul de aliniere cu legislaţia
comunitară. Au apărut modificări importante şi în legislaţia privind protecţia
mediului: în luna aprilie 2002 apare publicată OUG nr. 34/2002 (transpunerea
Directivei 96/61/CE), activităţile SC SOMETRA SA intrând sub incidenţa
acestei Directive, necesitând demararea procedurii de autorizare integrată de
mediu. Noua legislaţie stabileşte măsurile necesare pentru reducerea emisiilor în apă,
aer, sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un
nivel ridicat al protecţiei mediului, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare
şi a obligaţiilor internaţionale ale României.
În aceste condiţii SC SOMETRA SA MEMBER OF MYTILINEOS
HOLDINGS a intrat în procesul de obţinere a noii autorizaţii integrate de
mediu.
. In 15.03.2004 SC SOMETRA SA a înaintat documentaţia- suport pentru
solicitarea şi susţinerea perioadei de tranziţie. Urmare acestei solicitări, prin
documentul de poziţie semnat de România cu UE pe capitolul 22 Mediu, SC
SOMETRA SA a obţinut o perioada de tranziţie până în 31 decembrie 2014.
Perioada de tranziţie obţinută de SC SOMETRA SA este precizată în O.U.G.
152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi Legea nr. 157/2005
pentru ratificarea Tratatului de Aderare la U.E.
SC SOMETRA SA a obţinut autorizaţia integrată de mediu nr. SB 31 din
12.06.2006 emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu revizuită la
data 10.11.2008. Anexa I la AIM conţine Planul de Acţiune cu măsurile etapizate ce
urmează a fii realizate până la termenele stabilite
Emisiile poluante provenite din procesele de producţie : dioxid de sulf, pulberi cu
conţinut de metale plumb, cadmiu, arsen,zinc, nichel, cupru etc
Notă: În perioada 26 .01–31.03.2009 SC Sometra SA a iniţiat şi derulat etapa de
„Întrerupere temporară parţială a activităţii pe platforma industrială SC Sometra SA”
. Activitatea nu a mai fost reluată până în prezent.
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Fig 8 Platforma SC Sometra SA
¾ SC PROMBAT SA-Copşa Mică
Profilul de activitate :Activitatea sau activităţile conform Anexei 1 din
OUG152/2005, modificată şi aprobată de Legea nr.84/2006:2.5.b”Instalaţii pentru
topirea metalelor neferoase,inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate(rafinare,
turnare), cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru Pb sau Cd ori 20 tone/zi
pentru toate celelalte metale”
- an instalare: 1999
Operatorul economic a obţinut Autorizaţia Integrată de Mediu SB nr.15/05.01.2006
revizuită SB nr. 73/11.05.2007 .
¾ SC REBAT SA-Copşa Mică
Profilul de activitate: topirea metalelor neferoase inclusiv a aliajelor
recuperate(rafinare, turnatorie)
- an instalare: 1991
Operator economic a obţinut Autorizaţia Inegrată de Mediu DBnr.9/03.10.2005
¾ Alte surse : trafic DN 14 care traversează localităţile Copşa Mică şi Mediaş la
un volum moderat de trafic între 2000 şi 10000 vehicole/zi
Cantitatea totală de emisii
Din inventarul emisiilor elaborat de APM Sibiu pe baza datelor furnizate de
operatorii economici :
- timp de funcţionare: 24ore/zi
- cantitate combustibil utilizat:
2007 -1615929 mc gaz metan
-10926943 mc gaz furnal
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2008 - 1287707 mc gaz metan
- 13664257 mc gaz furnal
¾ Alte surse :
-Surse de suprafaţă:încălzirea rezidenţială cu lemn şi gaz metan din localităţile
Axente Sever, Copşa Mică, Micăsasa, Târnava, Mediaş,Şeica Mică, Valea Viilor
Tabelul 7. Cantitatea totală a emisiilor TSP (total pulberi în suspensie) conform Inventarului emisiilor pe 2007 şi 2008 pentru zona respectivă:
2007
2008
Emisii[kg/an] Emisii % Emisii[kg/an] Emisii %
Surse de suprafaţa 324295,5
81,7
306614
82,8
Surse fixe
72436
18,24
63522
17,15
SC
SOMETRA
SA Copşa Mică
Alte surse fixe*
226,2
0,06
156,7
0,05
Total
396957,7
100
370292,7
100
* SC Prombat SA, SC Rebat SA, ambele din Copşa Mică, având ca profil de activitate
recuperarea plumbului din bateriile de acumulatori, au un aport de emisii de pulberi
nesemnificativ în zona Copşa Mică-Mediaş
Surse

Tabel 8 Cantitatea totală a emisiilor de SO2 şi Pb
conform Inventarului emisiilor pe 2007 şi 2008 pentru zona respectivă:
2007
Surse fixe
Emisii SO2
[t/an]
SC SOMETRA SA 21,289
SC PROMBAT SA 0,0031
SC.REBAT SA
Total
21,2921

2008
Emisii
Emisii SO2
Pb[kg/an] [t/an]
4016,6
17,390
18,0
0,0030
192,0
4226,6
17,393

Emisii Pb
[kg/an
3211,5
18,0
105,0
3334,5
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4.2 Caracterizarea poluanţilor specifici- proprietăţi toxicologice
Principalii poluanţi din zona- proprietăţi toxicologice :
Nenumărate studii au scos în evidenţă că IMMN, actualmente SC SOMETRA
SA reprezintă o sursă majoră de poluare a mediului, principalii poluanţi generaţi fiind
SO2 şi metalele grele. În continuare se prezintă cauzele generării acestor poluanţi,
precum şi proprietăţile şi efectele lor toxice.

4.2.1. Oxizii şi acizii sulfului

Oxizii şi acizii sulfului (SO, SO2, SO3, S2O3, S2O7, H2SO3, H2SO4, H2S ) pot
proveni din procesele industriale (chimice, alimentare, metalurgice, neferoase,
petrochimice, energetice) Dioxidul de sulf afectează grav atât fiinţele umane (la
concentraţii de peste 5 ppm se produc afecţiuni respiratorii extrem de grave, iar
prezenţa SO2 împreună cu negrul de fum generează anemii, tuberculoză şi creşterea
sensibilităţii la alţi agenţi patogeni), cât şi flora (prin degradarea clorofilei,
reducerea fotosintezei, reducerea ratei de creştere a plantelor). Efectele grave ale
poluării cu SO2 se regăsesc la nivel global prin degradarea unor suprafeţe întinse
ocupate de păduri datorate în principal, ploilor acide sau acidifierii solului.
Efectele nocive ale dioxidului de sulf se datorează atât acţiunii sale specifice,
de agent oxidant, posibilităţii sale de a reacţiona cu apa, formând acid sulfuros, sau de
a se oxida la trioxid de sulf în atmosferă. Trioxidul de sulf reacţionează şi el cu apa şi
formează acid sulfuric (în perioadele cu ceaţă sau în zilele foarte umede gradul de
transformare poate atinge 15,7%).
Acţiunea nocivă a dioxidului de sulf este puternic amplificată prin sinergism cu
NO2, praf, negru de fum şi este cumulativă în timp, modul său de acţiune fiind atât
cronic cât şi acut, iar efectele sale pot fi atât localizate cât şi generalizate.
Asupra plantelor efectele dioxidului de sulf se datorează atacului acestuia
asupra clorofilei (reducerea fotosintezei şi asimilării), dereglării sintezei hidraţilor de
carbon, precipitării taninurilor sau ca urmare a transformării sale în hidrogen sulfurat,
sub acţiunea luminii.
Plantele tinere sunt mai sensibile decât cele adulte, iar ţesuturile vegetale nou
apărute sunt şi ele mai sensibile. Astfel, clorofila este transformată iniţial în feofitină,
reacţia producându-se în prezenţa umidităţii. în continuare dioxidul de sulf poate
transforma feofitina în feoforbină şi fitol, alterând şi mai mult structura pigmentului,
care nu îşi va mai putea îndeplini funcţiile sale biochimice.
Distrugerea clorofilei din frunze se datorează îndepărtării magneziului.
Datorită pătrunderii dioxidului de sulf în stomate are loc formarea de sulfiţi, care pot
fi parţial transformaţi în sulfaţi, dacă expunerea este îndelungată sau în concentraţii
mari. Acumularea de sulfaţi este considerată cauza manifestării intoxicaţiei cronice a
plantelor.
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În urma acţiunii dioxidului de sulf, plantele capătă aspectul unor corpuri
trecute prin flacără, culoarea frunzelor se schimbă, acestea se răsucesc, se
decolorează, devin dure ca hârtia, mai ales în zona dintre nervuri şi margini. Dacă
poluarea încetează, după un timp plantele îşi revin. Prezenţa picăturilor de rouă sau
de ploaie pe suprafaţa plantelor (frunzelor) favorizează acţiunea locală a dioxidului de
sulf sub forma unor pete de necroză, datorită dizolvării şi concentrării gazului în
lichid.
Acţiunea dioxidului de sulf în cantităţi mici şi repetate determină la plante
tulburări de creştere şi productivitate.
Plantele cele mai sensibile la acţiunea dioxidului de sulf sunt: lucerna, orzul,
bumbacul, tutunul, sfecla de zahăr, tomatele, iar printre cele mai rezistente se află:
cartoful, ceapa şi porumbul.
Dispariţia vegetaţiei din zona de poluare maximă din jurul platformei
industriale Copsa-Mica a dus în final la eroziunea solului şi la alunecări de teren, care
de-abia de câţiva ani au început să fie remediate .
Concentraţia la care plantele sensibile prezintă semnele unei intoxicaţii cronice
sunt de aprox. 0,60 - 0,75 mg/m3 (0,25-0,30 ppm). Deosebit de sensibili la acţiunea
dioxidului de sulf (deoarece absorb foarte multă apă) sunt însă muşchii şi lichenii,
care pot fi astfel folosiţi ca bioindicatori ai poluării (sensibili la concentraţii ale
dioxidului de sulf de 1-2 ppb), folosirea lor permiţând sesizarea în timp real a
apariţiei poluării şi luarea de măsuri imediate.
Pe lângă cloroză şi necroză, dioxidul de sulf poate induce şi aberaţii
cromozomiale (inclusiv mutaţii genetice periculoase), manifestând efecte
radiomimetice evidente.
Asupra apelor şi implicit asupra vegetaţiei şi faunei acvatice, efectele
poluării cu dioxid de sulf (provenit atât din ploile acide cât şi din afluenţi) poate fi
devastator, vieţuitoarele acvatice fiind sensibile atât la modificarea pH-ului cât şi la
creşterea concentraţiei unor ioni levigaţi de apele acide (ex. Al3+, care perturbă
echilibrul sodiului), efectul fiind mai pregnant în cazul ploilor torenţiale şi viiturilor.
Deosebit de sensibile sunt crustaceele şi efemeridele (verigi esenţiale în orice lanţ
trofic acvatic), precum şi batracienii (atât adulţii, dar mai ales ouăle, a căror capacitate
de eclozare s-a redus cu două treimi la concentraţii de 5 - 15 micromoli/litru).
Efectele se manifestă mai departe în lanţurile trofice, populaţiile de păsări reducânduse numeric, atât datorită diminuării resurselor de hrană cât şi reducerii grosimii cojii
ouălor.
Efectele dioxidului de sulf asupra solului şi rocilor se manifestă printr-o
acidifiere puternică a acestora având ca efect atât accentuarea fenomenelor de
eroziune (în special a rocilor granitice), dar mai ales scăderea recoltelor de cereale sau
de masă lemnoasă şi scăderea calităţii fructelor. Pe lângă interferenţele biologice,
dioxidul de sulf (respectiv acidul sulfuros, trioxidul de sulf şi acidul sulfuric rezultaţi)
determină fenomene de coroziune a metalelor, pătarea şi friabilizarea statuilor de
marmură şi a construcţiilor (carbonatul de calciu fiind transformat în sulfit/sulfat de
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calciu), decolorarea materialelor colorate, reducerea elasticităţii şi rezistenţei unor
compuşi organici (polimeri, materiale textile), scăderea vizibilităţii (deranjantă în cazul
peisajelor de interes turistic), apariţia unui miros neplăcut, etc.
În zona Copşa Mică acidifierea solului datorată dioxidului de sulf a avut un rol
nefast în eroziunea solului.
Efectele dioxidului de sulf asupra mamiferelor şi omului merg de la simpla
iritare până la deces şi tulburări genetice, acestea fiind studiate fie pe animale de
experienţă, fie pe subiecţi voluntari, fie în urma unor accidente , la acestea din urmă
contribuind, pe lângă SO2 şi oxizii de azot, fumul, ceaţa, inversia termică şi calmul
atmosferei.
Dioxidul de sulf este reţinut în proporţie de 60-99% în căile respiratorii
superioare, unde şi acţionează nociv (datorită marii sale solubilităţi în apă),
pătrunderea în profunzimea aparatului respirator fiind posibilă prin adsorbţia sa pe
particule fine, în acest fel efectul său asupra unor funcţii pulmonare fiind nu numai
însumat, ci şi multiplicat.
În funcţie de concentraţia dioxidului de sulf, de condiţiile exterioare, de vârstă
(copii şi bătrânii sunt mult mai sensibili), de prezenţa altor boli (cardiovasculare), de
condiţiile de muncă şi locuit, de existenţa unei stări personale favorizante (fumatul,
alcoolismul), efectele se manifestă prin spasm faringian, constricţii bronhiale (la
nivelul canalelor alveolare şi în bronhiolele terminale), leziuni ale parenchimului
pulmonar, creşterea colinesterazei serice şi a aspartat-aminotransferazei, creşterea
numărului celulelor calciforme, pneumonie proliferantă, tuse, edem pulmonar, şi în
final chiar decesul .
Efectele dioxidului de sulf depind şi de starea de sănătate a persoanelor
expuse. Astfel, un subiect sănătos nu resimte nici un efect la o concentraţie mai mică
de 5 ppm, dar astmaticii au probleme de constricţie a bronhiilor pornind de la o
concentraţie de 1 ppm.
Cercetările recente au arătat că dioxidul de sulf poate fi încriminat de apariţia
cancerului pulmonar, prin accelerarea formării radicalilor liberi în organism.
In aprecierea efectelor dioxidului de sulf asupra copiilor trebuie ţinut cont nu
numai de fragilitatea organismului lor ci şi de faptul că, datorită taliei lor reduse,
aceştia absorb de 2 - 3 ori mai mult aer poluat decât adultii.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor datorate dioxidului de sulf, valoarea limită
zilnică pentru protecţia sănătăţii umane este de 125µg/mc aer , valoare care să nu fie
depăşită de peste 3 ori într-un an calendaristic, iar concentraţia maximă admisibilă a
SO2 în atmosfera zonei de muncă a fost limitată la 10mg/mc/15 min şi 5 mg/mc/8
ore

4.2.2Metalele grele

Pulberile şi suspensiile din atmosferă pot fi constituite din particule de
natură anorganică cum sunt: oxizii şi compuşii metalici (de Pb, Zn, Mn, Fe, Cu, As,
Be, V, Cr etc.), minerale (silicaţi, azbest, bioxid de si lic i u etc.), sau de natură
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organică (păr, lână, coloranţi organici, particule de făină, bumbac etc.) Provenienţa
lor le asigură o bună stabilitate şi menţinere în timp. Poluarea atmosferei cu aceste
particule este îndeosebi dăunătoare, datorită gradului mare de răspândire la distanţe
mari faţă de sursa poluantă (ajung uneori şi la sute de km.), precum şi datorită
penetrabi1ităţii lor extrem de ridicate, ceea ce are ca urmare afectarea gravă a
sănătăţii fiinţelor umane (datorită pătrunderii lor pe traiectele respiratorii, pe de o
parte, iar pe de alta datorită depunerii lor pe alimente şi în apa potabilă, acţiunea lor
putând fi iritantă, corozivă, alergică, infecţioasă şi chiar toxică), degradarea florei şi
a faunei d i n zonele aflate sub influenţa acestora. În cazul acţiunii mai multor
agenţi poluanţi atmosferici, aflaţi în condiţii de umiditate ridicată şi fără curenţi de
aer apare smogul (smoke - fum, fog - ceaţă).Sunt identificate două tipuri: smogul
londonez care se prezintă sub forma unei ceţe alburii şi smogul californian datorat
acţiunii oxidante a agenţilor poluanţi: CO, CO2, H2S, SO2, NH3, NO, NO2 şi alţi agenţi
rezultaţi d i n gazele de eşapament ale autoturismelor.
În cazul întreprinderilor metalurgice, pe lângă faptul că ele constituie o sursă
de poluare, pulberile reprezintă şi pierderi importante de materiale utile. Cantitatea de
pulberi evacuate depinde de natura proceselor tehnologice, de viteza şi debitul
gazelor eliminate, de diametrul şi densitatea particulelor, de starea şi intensitatea
curenţilor din instalaţiile tehnologice şi, evident de prezenţa, funcţionarea şi
randamentul sistemelor de reţinere.
Din punct de vedere al comportamentului şi implicit al riscurilor pentru om,
metalele grele se pot clasifica astfel:
-bioacumulare majoră
-din apă: Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Sr;
-din sol: Cd, Pb, Zn, Ni, Sn, Cs, Rb;
-absorbţie din tractul gastro-intestinal: Cd, Hg, Zn
-penetrare prin placentă: Cd, Hg, Pb, Zn;
- penetrare a barierei sânge - creier: Hg, Al, Pb;
-reacţii cu grupările tiol ale proteinelor: Hg, Pb, Cd, Se;
-alterarea lanţului acizilor nucleici: Cd, Cu, Zn, Hg, Ni.
Consumarea de către om a plantelor cultivate pe solurile poluate cu metale
grele sau a produselor obţinute din erbivorele care consumă aceste plante, face ca
metalele grele să ajungă în organismul uman, cu consecinţe uneori dramatice pentru
acesta. Evident, la metalele grele ingerate cu alimentele se adaugă şi cele inhalate
(aflate în pulberile în suspensie) precum şi cele ingerate accidental, mai ales de copii.
Ţinând cont de posibilitatea ca metalele grele să intre din sol în lanţul trofic şi
mai ales în alimentele consumate direct de către oameni, s-au elaborat norme privind
conţinutul maxim admis în aceste alimente. Conţinutul de metale grele admis în
alimente variază în funcţie de legislaţia fiecărei ţări.
Arsenul
Chimia arsenului în natură este deosebit de complexă, datorită în mare parte
posibilităţii sale de a se prezenta în mai multe stări de oxidare: +5, +3, +1, 0 sau -3.
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În cele mai multe cazuri, arsenul are starea de oxidare +3 (în arseniţi, derivaţi ai
H3AsO3) sau arsenaţi (H2AsO4- / HAsO42-). As poate fi prezent şi sub forme organometalice, cum este acidul metilarsenic: CH3AsO(OH)2 şi acidul dimetilarsenic:
(CH3)2AsO(OH).
Toxicitatea compuşilor arsenului este determinată de natura lor chimică:
compuşii trivalenţi sunt mai toxici decât cei pentavalenţi, aceştia din urmă putând
deveni tot atât de toxici prin reducerea lor în arseniţi; arsenul aflat în stare pură nu
este toxic.
În majoritatea siturilor contaminate, As apare sub formă de As2O3, sau ca
reziduu anionic al As2O3, oxidat sub forma As(V) fiind absorbit în special pe
hidroxizii ferici sau de aluminiu şi pe argile. Arsenul pentavalent este absorbit mai
puternic decât cel trivalent, deci As(V) este mai puţin mobil (şi mai puţin toxic) decât
As(III).
As(V) prezintă comportament anionic în prezenţa apei, de unde şi creşterea
solubilităţii acestuia odată cu creşterea acidităţii; nu formează complexe sau
precipitate cu alţi anioni. As(V) poate forma arsenaţi de metal cu solubilitate scăzută.
Arsenatul de calciu [Ca3(AsO4)2] este cel mai stabil arsenat în mediile foarte oxidate
şi alcaline, dar este instabil în mediu acid. Chiar în condiţiile iniţiale oxidante şi
alcaline, absorbţia de CO2 din aer va avea ca rezultat formarea de CaCO3 şi eliberarea
de arsenat. În solurile sodice, unde există suficient sodiu disponibil, se poate forma
compusul Na3AsO4, mobil. Arsenatul de mangan [Mn2(AsO4)2], mai puţin stabil, se
poate forma atât în mediu acid cât şi alcalin, în timp ce arsenatul de fier este stabil în
mediul acid.
Calea de pătrundere a compuşilor cu arsen este respiratorie, digestivă sau
cutanată.
Acumularea are loc preponderent în ficat, rinichi, splină, peretele intestinal, As
rămânând mult timp în unghii, piele şi păr.
Eliminarea compuşilor minerali ai arsenului se face lent într-un interval de
săptămâni sau chiar luni, spre deosebire de compuşii organici care sunt îndepărtaţi în
procent de 90% în primele 30 de ore de la ingestie, restul fiind eliminat abia după 20
de zile. Compuşii pentavalenţi sunt eliminati mai repede decât cei trivalenţi. Căile de
eliminare sunt: renală, digestivă, cutanată şi prin lapte. Caracteristic pentru
intoxicaţiile cu arsen este mirosul de usturoi al respiraţiei celor afectaţi.
Acţiunea toxică a arsenului se manifestă la nivelul celulelor, prin blocarea unor
enzime: ATP - aza, arilesteraza, A.L.A. – sintetaza, şi la nivel vascular producând
dilatarea capilarelor şi extravazarea proteinelor plasmatice. Intoxicaţia acută se
manifestă prin semne gastro-intestinale, anemie hemolitică, insuficienta suprarenală,
tulburări cardio-vasculare, cutanate, şi tulburări ale hemostazei. Sunt de asemenea
posibile encefalopatiile, precum si o iritare cutanată a mucoaselor nazale şi bronhice.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin leziuni cutanate (melanodermie, cheratodermie,
boala lui Bowen), căderi ale unghiilor, ale părului şi leziuni ale mucoaselor. S-au
semnalat polineuropatii, precum şi tulburări hepatice si renale importante.
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Simptomatologia în intoxicaţia acută se traduce prin dureri abdominale, vărsături
persistente, diaree, anurie (încetarea eliminării urinei), crampe ale muşchilor
scheletici. Ulterior apare o puternică senzaţie de sete şi se instalează starea de şoc,
eritem, urticarie, icter, tulburări respiratorii. În intoxicaţia cronică distingem:
• un sindrom polinevritic cu dureri nevralgice, pareze, paralizii urmte de
atrofii musculare
• sindrom digestiv cu fenomene de stomatită lipsa poftei de mâncare,
enterocolită
• leziuni ale tegumentelor şi mucoaselor
Dozele toxice pentru om variază de la un compus la altul: 70 mg pentru
compuşii trivalenţi, 200-300 mg pentru compuşii pentavalenţi. Obişnuinţa la doze
crescute de arsen (mitridatism) nu este rezultatul creşterii capacităţii organismului de
detoxifiere şi eliminare a acestuia, ci se datorează inflamaţiei cronice a mucoasei, care
astfel se constituie ca o barieră, împiedicând absorbţia toxicului.
Intoxicaţia animalelor se produce ca urmare a consumului de furaje provenite din
culturi tratate cu erbicide – arseniţi, sau ca urmare a consumului de furaje
contaminate. Prevenirea intoxicaţiilor cu arsen se realizează prin evitarea hrănirii
animalelor cu furaje provenite de pe suprafeţe tratate cu compuşi ai arsenului,
efectuarea unor tratamente medicamentoase cu respectarea strictă a dozelor
prescrise, precum şi prin manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor
pe bază de arsen. Furajele contaminate urmează să fie arse, iar sursele de apă în care
s-a evidenţiat prezenţa arsenului nu vor fi folosite pentru adăparea animalelor.
Cuprul
Cuprul este un metal cu răspândire largă în mediu, fiind prezent atât în formă
metalică, cât şi ionică (valenţa +1 sau +2), atât în ape cât şi în sol. Datorită
participării sale într-o serie de procese enzimatice, este deosebit de important pentru
animale. Excesul de cupru poate însă conduce la tulburări şi intoxicaţii, unele destul
de grave.
Cuprul poate fi generat în urma prăjirii piritelor şi poate fi transportat de
pulberile sedimentabile sau de cele în suspensie până la mari distanţe de locaţia
poluantă.
Comportarea cuprului în sol şi apă depinde de caracterul oxidant sau reducător
al mediului, precum şi de pH
Se observă că ionul Cu2+ este prezent doar în mediu puternic acid şi oxidant,
creşterea pH-ului şi/sau caracterul reducător al mediului favorizând existenţa
formelor insolubile, deci mai puţin toxice.
Căile de pătrundere a cuprului în organism sunt inhalarea sau ingestia. Distribuţia
are loc mai ales prin sânge, acumularea este preponderentă în păr sau unghii, iar
eliminarea se face mai ales prin urină şi fecale.
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Efectele toxice, cauzate de ingerarea sau inhalarea unor cantităţi mari de cupru
sunt greaţă, vomă, crampe stomacale sau diaree. La doze foarte mari se poate ajunge
la insuficienţă hepatică sau renală, cu sfârşit letal.
Cadmiu
Reglementările actuale privind pătrunderea cadmiului din mediul exterior în
organism au la baza faptul că nivelul toxic pentru om apare atunci când conţinutul
acestui metal în rinichi este de 200 µg/kg.
O acumulare superioară a cadmiului duce la apariţia emfizemului pulmonar şi
a proteinuriei. Aceasta situaţie este atinsă în cazul în care se ingeră zilnic 400-500 µg
cadmiu/kg. Dacă doza real absorbită atinge valoarea de 0,35 g, ea poate genera
moartea unui adult normal de 60 kg. Ca urmare a pericolului pentru sănătate,
prezentat în cele ce urmează, Comisia Codex Alimentarius intenţionează să propună
ca valoare maximă, pentru cereale şi legume, concentraţia de 0,1 mg Cd/kg s.u., o
valoare suficient de mică pentru a necesita măsuri drastice de limitarea a accesului său
în alimente (la o umiditate de 90%, des întâlnită în cazul legumelor, această valoare ar
echivala cu o concentraţie de 0,01 mg Cd/kg substanţă proaspătă, o valoare mult mai
mică decât cele existente actualmente).
Pe lângă vegetale, Cd poate fi ingerat şi împreună cu alimentele de origine
animală. Trebuie ţinut cont de faptul că Cd preluat de om odată cu alimentele de
origine animală se găseşte legat de metaltioneine (Cd-MT), şi după absorbţie se
fixează în rinichi. Cd în formă ionică (provenit din diferite săruri şi aflat în sol sau la
locul de muncă) fie se fixează de albumina seroasă şi apoi este transportat în ficat, fie
este legat în scurt timp de metaltioneine şi ajunge în rinichi. Cd metalic, prezent în
pulberile rezultate din diferitele industrii, este forma cu biodisponibilitatea cea mai
redusă.
S-a constatat că, la câteva minute după expunerea la Cd, acesta este prezent în
plasma sanguină, de unde este apoi rapid preluat de ficat şi rinichi. La 24 ore de la
expunere cea mai mare cantitate de Cd este distribuită în celulele sanguine, legat de
metaltioneine. Se presupune că efectele toxice ale Cd apar când cantitatea de
metaltioneine este insuficientă pentru a lega cadmiul absorbit.
Doar 10% din cadmiul absorbit este eliminat de către animalele supuse
experienţelor, în principal prin urină şi fecale. Prin păr, unghii şi transpiraţie se
elimină cantităţi neglijabile. Cantitatea excretată prin urină de un adult “normal” este
variabilă, de la 2 µg/zi la 25 µg/zi, iar prin bilă de aprox. 64 µg/zi, dar pentru cei
expuşi ocupaţional la cadmiu, nivelul de excreţie poate creşte de câteva sute de ori.
Studiile efectuate au indicat că timpul de înjumătăţire a Cd este de aproximativ 20-30
ani.
Dintre intoxicaţiile cronice cu cadmiu cel mai cunoscut caz este reprezentat de
boala descrisă pentru prima dată în Japonia sub denumirea Itai-itai, la persoanele care
au ingerat cu alimentele consumate, mai precis orez (a cărui concentraţie maximă
admisă de Cd este de 0,4 ppm), o cantitate de 600 µg cadmiu zilnic. Boala a afectat în
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special femeile în vârstă şi copii, manifestându-se prin: gastrită cronică, osteoporoză
şi osteomalacie, afecţiuni renale şi tulburări neuromusculare.
Cadmiul este considerat ca unul dintre cele mai toxice elemente din mediul
înconjurător, alături de mercur, plumb şi arsen, doza letală DL50 fiind de 40 mg
Utilizarea lui pe scară mai largă în industrie a declanşat o gravă problemă de ordin
ecotoxicologic, în curs de soluţionare prin eliminarea sa cât mai completă.
Etiopatogenie. Printre principalele cauze ale intoxicaţiei cu Cd, sunt de amintit:
consumul de borhoturi acide sau de alte alimente preparate sau păstrate în vase
metalice tratate anticorosiv cu Cd; păscutul animalelor pe suprafeţe irigate cu ape
poluate cu Cd provenit din deşeurile industriale, sau păşuni fertilizate cu nămoluri
provenite din staţiile de epurare ale apelor reziduale urbane. Fiind prezent şi în
uleiurile pentru motoare şi în cauciucuri, unde împreună cu oxidul de zinc serveşte ca
agent de vulcanizare, cadmiul poluează arterele rutiere şi terenurile limitrofe acestor
artere, destinate păşunilor sau culturilor pentru furaje .
Căi de pătrundere. Principalele căi de pătrundere ale cadmiului sunt cea
respiratorie sau prin ingestie, dar este posibilă şi calea transcutanată. Absorbţia are
loc la nivelul duodenului.
Cadmiul este transportat de o proteină citoplasmatică, denumită
metalotioneina, care poate fixa ionii metalici (Cd, Zn, Cu, Hg).
Cadmiul se distribuie în toate ţesuturile şi organele, principalele organe
acumulatoare de Cd fiind ficatul, rinichiul, splina, pancreasul, testiculul, cordul,
suprarenalele; de asemenea, se distribuie în sistemul nervos central şi periferic, în
placentă şi glanda mamară.
Mecanism şi mod de acţiune. Cadmiul inhibă acţiunea a numeroase enzime, unele
fiind inhibate prin blocarea grupărilor tiolice. Cele mai afectate enzime sunt cele care
au în componenţa lor zinc, care poate fi substituit de Cd, fiind astfel inactivate.
Astfel, Cd inhibă fosforilarea oxidativă de la nivelul mitocondriilor şi
diminuează sinteza ADN-ului, inhibă insulina pancreatică, creşte sinteza epinefrinei
şi norepinefrinei şi activitatea tirozinhidroxilazei. În prezenţa cadmiului se
diminuează absorbţia intestinală (duodenală) a calciului din furaje şi scade
semnificativ valoarea hematocritului şi a hemoglobinei; produce tulburări de echilibru
de origine vestibulară.
Cadmiul are, de asemenea, şi o puternică acţiune cancerigenă.
Modificări anatomopatologice. La nivelul ficatului se constată leziuni de
degenerescenţă grasă, iar la nivelul celulelor tubului contort degenerescenţă lipidică şi
vacuolară; testiculele sunt iniţial tumefiate pentru ca ulterior să prezinte tendinţă la
atrofiere şi sclerozare.
În cazul în care Cd a pătruns pe cale respiratorie, în funcţie de cantitatea
ajunsă în organism poate produce edem pulmonar acut, pneumonie interstiţială
proliferativă sau fibroasă perivascular sau peribronşial; în formele cu evoluţie
trenantă, poate produce emfizem pulmonar sau rarefacţie osoasă.
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Simptome. În intoxicaţia cu Cd pătruns pe cale orală, se constată vomismente
sanguinolente, colici grave, anorexie, poliurie, glucozurie, constant proteinurie; în
formele cronice produce anemie, tulburări de echilibru, stagnare în creştere,
compromiterea calităţii spermei, infecunditate. Când Cd a pătruns pe cale respiratorie
se constată tuse, jetaj spumos, în cazul edemului pulmonar, respiraţie dispneică.
Evoluţia poate fi acută sau cronică.
Eliminarea cadmiului din organism se face lent, în aproximativ 6-8 săptămâni,
prin fecale şi urină, mai puţin prin lapte.
Pentru a se preveni intoxicaţia cu cadmiu la animale, va trebui ca periodic să
se facă analize de laborator ale solului, apei, plantelor furajere, păşunilor şi fâneţelor
din vecinătatea minelor de zinc şi cadmiu, a fabricilor de îngrăşăminte fosfatice etc.
Se recomandă evitarea poluării păşunilor cu resturi de săruri de cadmiu din ambalaje
şi a aerului cu fum, praf şi aerosoli de cadmiu, în zonele din jurul uzinelor şi, mai ales,
din jurul celor prelucrătoare de zinc.
În ceea ce priveşte produsele provenite de la animale intoxicate cu cadmiu se
recomandă confiscarea organelor interne şi a măduvei osoase, iar carnea se va da la
consum numai după examen de laborator. Animalele vindecate nu vor putea fi
sacrificate mai devreme de 12-15 săptămâni, perioadă necesară eliminării cadmiului
din organism.
Plumbul
Plumbul este un metal greu de culoare gri-argintiu. Compusii bivalenţi de
plumb includ atât sărurile solubile ca de exemplu acetatul de plumb cât şi cele
insolubile ca oxizii de plumb. Compuşii organici includ aditivii din benzină ca
tetrametilul de plumb si tetraetilul de plumb.
Din punct de vedere toxicologic, în cazul organismelor umane, nivelul maxim admis
a fost stabilit în anul 1991 la valoarea de 3,6 µg de plumb/kg corp/zi. Aceasta limită
maximă derivă direct din recomandările FAO/WHO la un aport de cel mult 25
µg/kg corp de plumb/săptămână şi s-a stabilit ţinând cont de faptul că copiii sunt
grupul populaţional cu susceptibilitatea cea mai mare în expunerea la plumb. In 1991
expunerea de fond la plumb a fost estimată la 1,2 µg /kg corp/zi (32-34 µg/zi via
alimente şi apă 2 µg/zi via aer la adulţi şi 0,8 µg/zi via aer la copii).
Calea cea mai importanta de expunere este cea orală în cazul contaminării cu plumb a
solului.
Căi de pătrundere
Plumbul este absorbit în organismele uman şi animal ca urmare a ingestiei sau
inhalării, calea de absorbţie cutanată fiind nesemnificativă. Maximum 50% din
plumbul inhalat poate fi absorbit iar în cazul adulţilor, din plumbul ingerat
aproximativ 10% este absorbit, procent care poate ajunge 50% în cazul copiilor sub 7
ani.
Plumbemia (nivelul sanguin de plumb) este utilizată ca masură a încărcării
organismului cu plumb şi a dozelor de plumb absorbite (intern). Relaşia dintre
plumbemie şi concentraţia de plumb la nivel de sursă de expunere are o reprezentare
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curbilinie, de exemplu, în cazul expunerii la doze scăzute, absorbţia este relativ
ridicată, în timp ce la doze mari de expunere absorbţia este relativ scăzută. Timpul de
înjumătăţire al plumbului în sânge este de aproximativ 28-36 zile dar este mult mai
lung (aproximativ 30 ani) în oase. Plumbul este transferat usor la făt în timpul
sarcinii.
Creşterea aportului zilnic de plumb cu 1µg/ zi duce la o creştere a plumbemiei
cu 1,6 µg/l la copii şi cu 0,5 µg/l la adulţi
Calea respiratorie este principala cale de pătrundere în organism pentru
lucrătorii din industrie. Absorbţia începe la nivelul mucoasei nazale. Importanţa căii
respiratorii în producerea intoxicaţiilor cu plumb se datoreşte faptului că plumbul o
dată reţinut în plămâni se absoarbe în sânge mai mult de 90%.
Calea digestivă are rol minor în industrie, dar este cea mai importantă cale
pentru populaţia generală, şi în special pentru copii. Absorbţia primară se face la
nivelul duodenului, iar mecanismul este incomplet cunoscut.
Absorbţia gastrointestinală a plumbului este influenţată de factori ca: deficitul
de fier în dieta săracă în calciu, fosfor şi fier sau administrarea colecalciferolului care
creşte absorbţia plumbului, prezenţa alimentelor în tubul digestiv scade absorbţia
plumbului; metale care scad absorbţia sunt cuprul şi zincul
Absorbţia pe cale cutanată este neglijabilă (<0,5% prin pielea intactă). Este
uşor crescută în situaţia transpiraţiei abundente, sau în prezenţa leziunilor cutanate.
Depinde de tipul de compus, în special absorbţia prin piele se produce aproape în
exclusivitate în cazul compuşilor organici ai plumbului.
În sânge plumbul este legat de hematii în proporţie de 95-98%, sub o formă foarte
fin dispersată de trifosfat bazic de plumb coloidal.
Distribuţia plumbului în organism este identică, indiferent de calea de
pătrundere.
Depozitarea se realizează tricompartimental:
• în oase (94% la adulţi,73% la copii)
• în ţesuturile moi (5%)
• în sânge (1%)
Principalele căi de eliminare din organism sunt:renală, digestivă, prin lapte, păr,
fanere şi prin transpiraţie.
Plumbul poate avea efecte biologice multiple la nivelul organismului uman, în
funcţie de nivelul şi durata de expunere, de rezistenţa organismului şi de o serie de
factori predispozanţi ca: genul, vârsta, surmenajul, afecţiuni hepatice şi renale
preexistente, prezenţa concomitentă a altor toxice, etc.
Intoxicaţia apare datorită incapacităţii organismului de a face faţă unei
absorbţii crescute de plumb. Formele clinice ale intoxicaţiei cu plumb anorganic sunt:
intoxicaţia acută cu plumb şi intoxicaţia cronică sau saturnismul cronic.
Intoxicaţia neprofesională cu plumb se produce mai ales pe cale digestivă,
excepţional pe cale respiratorie. Intoxicaţii neprofesionale cu plumb pot să apară prin
56

ingestia de băuturi alcoolice sau alimente poluate cu plumb metalic sau oxizii săi, prin
ingestia de către copii mici a zugrăvelilor sau vopselelor uscate care conţin pigmenţi
de plumb sau, pe cale respiratorie, în urma arderii ambalajelor cu conţinut de oxizi de
plumb.
Intoxicaţia acută cu plumb anorganic sau săruri anorganice de plumb este rar
întâlnită. În urma ingestiei accidentale de săruri solubile de plumb apar simptome de
iritaţie gastrointestinală cu greţuri, vărsături, diaree, iar dacă doza a fost mare, după
24-48 de ore apar dureri abdominale, crampe musculare la nivelul moletului,
slăbiciune musculară, parestezii, stare depresivă, comă şi moarte.
În cazuri rare inhalarea de particule fine de oxizi de plumb în cantităţi mari
produce manifestări de intoxicaţie acută caracterizate prin sete, gust metalic, greţuri,
vărsături şi colică intestinală, care pot fi urmate rapid de fenomene nervoase de
origine centrală, şi anume encefalopatia saturnină.
Forma cea mai tipică a intoxicaţiei saturnine, este colica saturnină, care se
caracterizează prin dureri periombilicale violente, constipaţie, tranzit intestinal oprit,
greţuri vărsături, creşterea tensiunii arteriale (care revine la normal la încetarea
colicii), şi bradicardie, cu puls mic şi dur. Trepiedul saturnin în colică este: durere,
vomă, constipaţie
Intoxicaţia profesională cu plumb
Este o intoxicaţie cronică, denumită şi saturnism cronic, fiind produsă de
absorbţia unor doze relativ mici de plumb într-un interval lung de timp. Manifestările
clinice se pot grupa în 5 sindroame majore caracteristice intoxicaţiei saturnine:
Sindromul asteno- vegetativ cu simptome ca: astenie, oboseală, slăbiciune
musculară, cefalee, ameţeli, parestezii, palpitaţii, tulburări de memorie, inapetenţă,
labilitatea pulsului şi tensiunii arteriale, crampe musculare
Sindromul digestiv se poate prezenta sub formă cronică sau acută, colica
saturnină cu tulburări gastrice de tipul disconfortului digestiv cu anorexie,
epigastralgii, balonări, constipaţie alternând cu diaree, iar tulburările intestinale
cronice sunt de tipul colitei cronice. S-a observat, la muncitorii expuşi la plumb,
creşterea frecvenţei gastritei şi ulcerelor gastrice şi duodenale
Sindromul nervos
Forma acută şi gravă a sindromului nervos este encefalopatia saturnină În
intoxicaţiile cronice s-au constatat, la muncitorii expuşi, modificări funcţionale ale
sistemului nervos central, sub forma tulburărilor comportamentale, intelectuale şi
psihice, tulburări de echilibru, scăderea vitezei psihomotorii şi a memoriei.
Expunerea excesivă la plumb poate produce neuropatie periferică, mai ales la
membrele superioare,
Sindromul pseudoreumatic se manifestă prin dureri articulare, musculare, în special
la nivelul membrelor inferioare, legate de locul de muncă şi independente de factorii
meteorologici.
Sindromul anemic are ca manifestare precoce anemia hipersideremică,
normocromă sau uşor hipocromă.
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Efectele plumbului asupra organismului uman se manifestă la nivelul
organelor şi sistemelor, astfel:
• sânge: inhibarea activităţii enzimelor care asigură sinteza sau deshidratarea
acidului aminolevulinic şi a ferochelatazei, ceea ce diminuează biosinteza
hemului. Reducând cantitatea de Fe2+, apare excesul de protoporfirină şi, în
final, anemia;
• rinichi: insuficienţă renală;
¾ nefropatie cronică;
¾ gută;
• inimă:
¾ creşterea tensiunii sanguine sistolice şi diastolice;
¾ modificări degenerative ale miocardului;
• ficat: scăderea activităţii oxidazei;
• schelet: întârzierea creşterii;
• sistem nervos: neuropatie periferică;
¾ tulburări de auz;
¾ tulburări de echilibru;
• reducerea dezvoltării mentale a copiilor (IQ mai redus);
• sistemul reproducător:
¾ fertilitate masculină scăzută;
¾ creşterea riscului de avort spontan;
Intoxicaţia la animale
Intoxicaţia cu plumb vizează cel mai adesea bovinele tinere. Diverse anchete
epizootologice efectuate în Franţa au arătat că peste 70% din cazuri sunt întâlnite la
bovinele sub 1 an; această sensibilitate particulară a tineretului este comună, de altfel,
şi pentru alte tipuri de intoxicaţii şi ţine de frecvenţa a trei factori:
a) factori comportamentali (tendinţa viţeilor şi a junincilor de a linge obiectele din
jur);
b) particularităţi de fiziologie digestivă: la animalele tinere cantitatea de plumb
absorbită este mare faţă de adulţi, la care absorbţia nu depăşeşte niciodată 5-15%;
c) factori metabolici: capacitatea de fixare a plumbului în ţesutul osos în creştere
este mult mai crescută faţă de cea a animalelor adulte. Plumbul este „sechestrat“ în
proporţie de 90% de ţesutul osos sub formă de fosfat triplumbic insolubil şi netoxic
şi, prin remanierea ţesutului osos la animalele tinere, plumbul este mobilizabil.
Plumbul pătrunde în organism pe cale digestivă, dar nu se exclude nici pe
calea respiratorie sau transcutanată, dar în cantităţi neglijabile. O dată absorbit,
plumbul (pe calea venei porte) ajunge în ficat, de unde treptat se elimină prin bilă; o
parte neînsemnată ajunge în circulaţie şi se elimină prin urină, salivă, transpiraţii, lapte
şi fanere .
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În formele cronice plumbul se depozitează în special în ţesutul osos, mai
precis în traveele osoase, depozitarea fiind strâns legată de metabolismul calciului;
mobilizarea calciului este însoţită de mobilizarea plumbului, fapt ce explică
accidentele tardive cu plumb şi, de aici, dificultăţi în precizarea naturii intoxicaţiei.
Se apreciază că doza medie letală unică de acetat de plumb la viţei variază
între 200-400 mg/kg corp, în timp ce la adulţi variază între 600-800 mg/kg corp.
Compuşii plumbului cu un grad mai mare de solubilitate au efect caustic
asupra acţiunii tubului digestiv. După ce au trecut bariera digestivă, ionii de plumb
acţionează toxic asupra organelor hematopoetice şi a hematiilor, asupra
parenchimurilor, tulbură procesele de oxidoreducere la nivel celular, dereglează
metabolismul calciului şi sistemele tampon.
De regulă, modificările anatomopatologice lipsesc sau sunt şterse, mai ales în
formele acute. Adesea se constată o puternică congestie intestinală şi renală. Leziunile
macroscopice nu au nici un grad de specificitate. În forma cronică atrag atenţia
gradul avansat de caşexie şi uscăciunea pielii; se mai constată degenerescenţa şi chiar
scleroza ficatului, rinichiului şi miocardului. Prezenţa îngroşării endoteliului marilor
vase explică ischemia şi tulburările nutritive instalate, hipotensiunea arterială
secundară acestor leziuni, urmate de hipertrofie cardiacă.
În ce priveşte simptomatologia la formele supraacute cu evoluţie rapidă sunt
prezente numai fenomenele nervoase. În formele acute manifestările nervoase sunt
însoţite de fenomene digestive.
Intoxicaţia cronică se traduce prin stomatită ulceroasă, greutate în
prehensiune şi masticaţie, colici periodice, slăbire progresivă până la caşexie,
hipogalaxie, crize epileptiforme, contracturi, anemie pronunţată.
La cabaline intoxicaţia cu plumb se traduce prin cornaj şi disfagie ca urmare a
paraliziei nervului recurent, paralizia trenului posterior, anemie şi uneori o lizieră
albăstruie-negricioasă la nivelul gingiilor.
La carnivore intoxicaţia acută cu plumb este rară şi se traduce prin anorexie,
vomitări, gastroenterită sau constipaţie urmată de diaree negricioasă (datorită
prezenţei sulfurii de plumb în fecale), colici, gemete, dese schimbări de poziţie,
semne de excitaţie nervoasă, urmate de semne depresive.
Tulburările cerebrale se traduc prin crize epileptiforme, care revin în urma
unui stres (injecţii, priză de sânge etc.) sau prin sindrom de imobilitate. Lezarea
nervilor motori explică paralizia membrelor.
Diagnosticul se va preciza pe baza aspectelor clinice şi a unei severe anchete
epizootologice, precum şi prin diagnostic diferenţial.
- Diagnosticul diferenţial va trebui făcut faţă de alte afecţiuni grupate după
etiologie în trei grupe, şi anume: intoxicaţii, afecţiuni metabolice şi boli
cronică; peste 10 mg/kg-corp apare intoxicaţia acută;
- ovine: intoxicaţia apare în general la miei, în urma ingestiei unei cantităţi mai
mari de 4,5 mg/kg-corp;
59

Dozele la care apar efecte toxice ale plumbului asupra animalelor diferă foarte
mult de la o specie la alta:
- bovine: ingestia unei cantităţi mai mari de 6 mg/kg-corp poate cauza o
intoxicaţie porcinele, caprinele şi iepurii sunt mult mai rezistenţi decât
bovinele sau ovinele, doar la valori de peste 60 mg/kg-corp (echivalentul a 130
µg/dl) apărând simptome de intoxicaţie;
- cabaline: la ingestia a peste 6,4 mg/kg-corp apar tulburări respiratorii, iar la
peste 7,4 g apar simptome de anemie;
- păsările sunt deosebit de rezistente, concentraţiile de 100 mg/kg-corp
neproducând vreun simptom;
- câinii şi pisicile prezintă simptome de toxicitate la nivelul sistemului nervos la
concentraţii de 5 mg/kg-corp.
Zincul
Zincul este un microelement cu importanţă deosebită, atât pentru plante cât şi
pentru om, favorizând în special creşterea. În organismul uman zincul determină
funcţionarea unor enzime (fosfataza intestinală şi sanguină, carbohidraza, catalaza
hepatică şi renală). În mod normal, o alimentaţie raţională introduce în organism o
cantitate de 0,5 – 3 mg Zn.
Deşi este considerat un element esenţial pentru viaţă, în cantităţi mari zincul
poate fi toxic, atât pentru plante cât şi pentru om sau animale, în concentraţii de 0,5 –
1% în alimente determinând anemia şi moartea consumatorilor.
Concentraţia obişnuită în sol este de 10-300 ppm, mai frecvent între 30 şi 50
ppm. Acumularea unei cantităţi excesive de zinc în sol influenţează negativ asupra
celor mai multe procese din sol. Excesul de zinc provoacă modificarea proprietăţilor
fizice şi fizico-chimice ale solului reducând activitatea biologică din sol. Zincul
acţionează asupra microorganismelor atât direct cât şi indirect, dereglând procesele
de transformare a materiei organice din sol. Acţiunea toxică a excesului de zinc
asupra microorganismelor constă în încetinirea proceselor fiziologice.
Zincul este absorbit uşor de către plante din sol şi se acumulează în proporţie
mai mare în organele verzi ale plantei. În plante, zincul devine toxic la concentraţii
mai mari de 400 ppm (substanţă uscată), datorită probabil, faptului că împiedică
absorbţia altor elemente esenţiale. În sol, zincul pare să fie destul de mobil.
Experienţele efectuate în ţara noastră, cu privire la mişcarea zincului în profilul
solului şi translocarea din sol în plantă cu izotopul radioactiv Zn-65, arată că atât
migrarea în sol cât şi translocarea din plantă în sol se manifestă mai intens în cazul
solului nisipos. Atât levigarea în sol cât şi translocarea din sol în plantă se corelează
cu textura nisipoasă şi capacitatea redusă de schimb cationic.
Zincul pătrunde în organism, în mod obişnuit, prin ingestie, nefiind exclusă
nici calea respiratorie prin inhalarea oxidului de zinc. Din cantitatea pătrunsă prin
ingestie, aproximativ 10-20% se absoarbe la nivelul stomacului şi intestinului. Zincul,
o dată ajuns în circulaţie, se va depune în pancreas, ficat, rinichi, glande suprarenale,
hipofiză, muşchi şi oase; zincul este prezent şi în spaţiul intracelular.
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Principala enzimă care conţine zinc este anhidraza carbonică prezentă în
sânge, rinichi, mucoasa gastrică şi ficat. Sângele reprezintă sursa cea mai bogată în
această metaloenzimă, care este de altfel răspândită în toate ţesuturile, participând la
reglarea metabolismului mineral.
Modul de acţiune al zincului, ca toxic, este încă necunoscut. La nivelul
stomacului acţionează ca iritant al mucoasei, producând leziuni congestivohemoragice. Interferând cu fierul şi cuprul, va produce o anemie de grade diferite,
corespunzătoare gradului de spoliere a ficatului de rezervele în aceste două elemente.
Acumularea are loc preponderent oase, păr şi unghii.
Excreţia se face în special prin fecale (aproximativ 90% din cantitatea
ingerată).
Doza toxică variază în limite foarte largi, fiind în funcţie de compusul acestui
metal, de cantitate, de specie, de individ şi, mai ales, de vârstă, precum şi de prezenţa
sau absenţa în furaje a altor elemente (calciu, cadmiu, plumb).
Studii aprofundate au demonstrat antagonismul dintre Zn şi Cd (în anumite
cazuri şi Pb).
Intoxicaţia cu zinc la animale
Modificări anatomopatologice. Acestea vor marca calea de pătrundere a
toxicului: atunci când a pătruns prin ingestie, vor predomina leziunile congestivohemoragice la nivelul mucoasei stomacului şi intestinului şi la nivelul rinichiului;
icterul va însoţi leziunile de degenerescenţă hepatică; în formele cronice, ca urmare a
proceselor iritative prelungite, se va produce îngroşarea pereţilor compartimentelor
gastrice; prezenţa emfizemului pulmonar, complicat cu emfizemul subcutanat, indică
pătrunderea toxicului pe cale respiratorie.
Simptomatologie. Forma acută se traduce prin vomitări violente, diaree, colici,
somnolenţă, hipo- până la a-galaxie, pareze, insuficienţă cardiocirculatorie acută. În
intoxicaţia cronică, tineretul nu mai înregistrează sporul zilnic în greutate, prezintă
anemie, deformări articulare, rigiditate în mers, ca urmare a lipsei de mobilitate a
coloanei vertebrale, şchiopături, poziţie decubitală prelungită etc. Intoxicaţia cronică,
la porc, se traduce prin scăderea apetitului, stagnare în creştere, anemie, dispepsie
continuată cu gastrită sau gastroenterită, deplasare greoaie.
Intoxicaţia bovinelor, pe cale respiratorie, se manifestă prin hipertermie,
tahicardie, tahipnee, respiraţie dispneică, subrezonantă şi toate elementele care indică
prezenţa emfizemului pulmonar şi subcutanat.
Diagnostic. Intoxicaţia cu zinc se diagnostichează cu dificultate. Numai o
anchetă complexă şi atentă poate surprinde elementele toxicologice care să indice
intervenţia acestui element, confirmate de determinările zincului din furajul la care
animalele au avut acces, precum şi din ficat şi sânge.
Profilaxia presupune luarea celor mai eficace măsuri privind atât prevenirea
poluării păşunilor sau loturilor furajere cu zinc, cât şi evitarea accesului animalelor în
aceste zone. Atunci când sunt dubii, este recomandabil să se recolteze probe de
furaje care se trimit laboratoarelor de profil.
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Intoxicaţia la om
Din totalul de zinc ingerat se absoarbe aproximativ 10-20%, care se
depozitează în ficat, rinichi, pancreas, glande suprarenale, hipofiză, muşchi, oase.
Simptomatologia în formă acută constă în tulburări digestive: vomă, colici,
diaree, tulburări cardio-circulatorii, febră. În forma cronică se constată anemie,
slăbire progresivă, dureri articulare.
4.3 Date privind starea de sănătate a populatiei
În cadrul monitorizarii stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu calitatea
aerului, indicatorii de sănătate urmăriţi sunt: natalitatea, mortalitatea, morbiditatea
generală şi specifică pe coduri de boală.
Un studiu complet privind morbiditatea generală şi specifică la populaţia din
Copşa Mică comparativ cu alte localităţi din împrejurimi şi localitatea martor
Dumbrăveni s-a efectuat în anul 2007 de Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca
în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Sibiu. Acesta a analizat datele
demografice şi prezintă în dinamică pe o perioadă de 16 ani 1991-2006 morbiditatea
prin unele afecţiuni acute şi cronice la populaţia din zonă. Datele demografice au
provenit de la Direcţia de Statistică a judeţului Sibiu, de la Institutul Naţional de
Statistică şi de pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
Natalitatea
În general se remarcă o natalitate crescută în localitatea Copşa Mică
comparativ cu ţara, judeţul Sibiu şi localităţile învecinate, atât în perioada 1991 –
2006, cât şi în ultimii 3 ani 2007 – 2009.
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Mortalitatea Valorile mortalităţii înregistrate anual ca şi valoarea medie pe o
perioadă de 16 ani au fost mai mici în localitatea Copşa Mică faţă de ţară, judeţul
Sibiu şi localităţile învecinate. De menţionat că valoarea de vârf a mortalităţii în
intervalul 1991-2006 s-a înregistrat în localitatea Micăsasa. Valori mai mici ale ratei de
mortalitate faţă de Copşa Mică au avut localităţile Târnava şi Mediaş.
Acest aspect surprinzător se datorează structurii diferite pe grupe de vârstă a
populaţiilor comparate. La Copşa Mică predomină populaţia tânără şi activă cu risc
mai mic la deces, iar în localitatea martor Dumbrăveni ponderea mai mare o are
populaţia vârstnică de peste 60 de ani.
Aceasta situaţie se menţine şi în perioada 2007 – 2009.
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Speranţa de viaţă în perioada 2004-2006 a fost în România de 72.22 ani
(68.74 la bărbaţi şi 75.8 la femei), iar în judeţul Sibiu de 72.51 ani (68.96 la bărbaţi,
76.06 la femei). Pentru Copşa Mică nu există studii recente în acest sens.
Morbiditatea generală şi specifică
Datele de morbiditate au fost culese de la Autoritatea de Sănătate Publică
Sibiu şi de la medicii de familie din aria studiată din registrele de boli cronice şi din
foile de obsrevaţie din arhiva cabinetelor medicale.Situaţia se prezintă astfel:
O evidentă tendinţă de creştere în Copşa Mică în timp ce la Dumbrăveni
tendinţa este relativ constantă sau de scădere se constată pentru:
• Afecţiunile cardiovasculare – hipertensiune arterială, boala
cardiacă ischemică şi afecţiuni cerebrovasculare cronice
• Afecţiunile digestive cronice. Această tendinţă este evidentă în cazul
ulcerului duodenal.
• Afecţiunile respiratorii cronice Tendinţa de creştere este evidentă la
Copşa Mică pentru bronhopneumopatia cronică obstructivă.
Aceeaşi creştere a morbidităţii se constată şi în ultimii 3 ani 2007-2009 în Copşa
Mică pentru afecţiunile respiratorii cronice şi cardiovasculare
Un trend crescător în ambele localităţi, Copşa Mică şi Dumbrăveni, dar la
valori mai mici la Dumbrăveni, se constată pentru:
• anemie
• tumori maligne
• boli endocrine şi de nutriţie, diabet zaharat
• boli renale cronice
Un trend în scădere în Copşa Mică şi Dumbrăveni se înregistrează pentru:
• litiaza renală
• astm
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În ceea ce priveşte malformaţiile congenitale în perioada analizată nu se
constată cazuri cu această patologie.
Pentru tumorile maligne se observă o tendinţă de creştere a frecvenţei
cazurilor atât în localitatea Copşa Mică cât şi în localitatea martor Dumbrăveni.
Această interpretare s-a făcut doar pe o perioadă de 10 ani, dar trebuie să tinem cont
de faptul că pentru multe din tumorile maligne perioada de latenţă este adesea mai
mare de 10 ani.
S-au mai analizat şi alte afecţiuni acute şi cronice dar nu s-au constatat creşteri
ale frecvenţei cazurilor în Copşa Mică faţă de alte localităţi, în unele situaţii chiar
scăderea numărului de cazuri în timp. Exemplu: afecţiuni neurologice, polinevrite şi
alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic, afecţiuni oculare afecţiuni ORL,
afecţiuni osteoarticulare, afecţiuni endocrinologice, infecţii bacteriene.
Calculând riscurile în dezvoltarea unor afecţiuni cronice s-a comparat
Copşa Mică cu localităţile vecine. S-au constatat următoarele riscuri mai mari
• Copşa Mică – boli cardiovasculare, respiratorii,digestive
• Axente Sever – boli cardiovasculare, respiratorii, digestive şi endocrine
• Micăsasa - neoplazii
• Şeica Mică - boli digestive
• Târnava – boli cardiovasculare
Reprezentarea geografică a patologiei cronice arată că localităţile cu indicatorii de
morbiditate cei mai crescuţi sunt orientate pe direcţia Sud-Vest - Nord-Est. Cea mai
afectată localitate prin boli cronice pare a fi Axente Sever.

Fig 9 Distribuţia morbidităţii
Copiii sunt un grup populaţional cu susceptibilitate crescută, datorită
posibilităţilor de adaptare şi apărare mai reduse ale organismului
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Studii şi investigaţii clinice, fiziologice,biochimice şi epidemiologice privind
fenomenul poluării au demonstrat influenţa mai pregnantă a efectelor nocive ale
poluării la vârsta copilăriei.
Investigaţii din perioada 1985-1987 pe eşantioane de populaţie infantilă în
zona Copşa Mică, comparativ cu zone martor nepoluate au arătat următoarele:
• uşoară diminuare a dezvoltării fizice şi scăderea randamentului
intelectual.
• valori medii inferioare martorului şi standardelor naţionale la parametrii:
inălţime, greutate, perimetru toracic şi cranian, dinamometrie.
• diferenţe faţă de lotul martor privind performanţele la testele de
inteligenţă şi memorie vizuală.
• parametrul cel mai afectat (ca si inaltimea) a fost capacitatea vitală
(respiratorie).
• a rezultat un procentaj mare al copiilor din Copşa Mică cu obstrucţie a
căilor aeriene mici, având drept cauză expunerea la poluanţi atmosferici
iritanţi.
Pentru cunoaşterea încărcării organismului cu metale grele au fost măsurată în
multe studii concentraţia de plumb din sânge şi urină. Studii din perioada 1986-19901998 efectuate pe copii au constatat că 70 – 80 % din subiecţii investigaţi au
prezentat valori ale plumbemiei mult peste valorile normale (încărcare masivă cu
plumb).
Începând cu anul 2002,Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca şi Direcţia
de Sănătate Publică Sibiu a desfăşurat un program de educaţie pentru sănătate şi
marketing social în cadrul căruia s-a evaluat relaţia dintre poluarea cu plumb şi starea
de sănătate a copiilor de 7-11 ani şi copiii preşcolari din zona Copşa Mică .
În urma prelucrării datelor s-au constatat următoarele :
• simptomele afecţiunilor respiratorii posibil relaţionate expunerii la
poluante iritante înregistrate la grupul de copii investigat nu au fost
corelate semnificativ statistic cu concentraţiile de pulberi şi gaze iritante
măsurate;
• dezvoltarea staturo-ponderală (înălţime şi greutate măsurată) nu a fost
găsită semnificativ statistic a fi negativ influenţată de nivelele
plumbemiei din sângele copiilor;
• s-au pus în evidenţă corelaţii semnificativ statistic între nivelele
plumbemiei şi următoarele comportamente/practici/obiceiuri,joaca
copiilor cu nisip,ducerea la gură de jucării murdare(căzute pe jos),lipsa
petrecerii unui interval de timp de către copii în afara zonei Copşa Mică
pe durata vacanţelor .
Ca urmare s-a implementat programului de marketing social în scopul
comunicării eficiente a riscului şi schimbării atitudinilor practicilor şi a
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comportamentelor legate de contaminarea cu plumb în special pentru grupele cu
susceptibilitate crescută.
Evaluarea programului efectuată în anul 2007 pe eşantioane reprezentative de
copii a concluzionat :
• s-a constatat o frecvenţă mai crescută a afecţiunilor respiratorii cronice şi a
bronşitei spastice la copiii care locuiesc în Copşa Mică;
• analiza comparativă a nivelelor de plumbemie în intervalul 2002-2007,
evidenţiază faptul că media plumbemiei a scăzut de-a lungul perioadei
menţionate
• la analiza comparativă pe localităţi a valorilor medii ale plumbemiei în cadrul
eşantionului investigat în Copşa Mică şi nouă localităţi din împrejurimi se
remarcă faptul că valorile cele mai mari ale mediei plumbemiilor s-au
înregistrat în Valea Viilor şi Axente Sever. Cea mai mică valoare a mediei
plumbemiei s-a înregistrat în localitatea Mediaş (2.2 µg/dL).
Între anii 2002 şi 2003 valoarea mediei plumbemiei a scăzut cu 3.6 µg/dL, iar
între 2003 şi 2004 scăderea a fost cu 6.2 µg/dL, scăderile fiind importante începând
cu anul 2005 ca urmare a implementării programului de marketing social.
Tabelul 9 Statistica descriptivă a plumbemiei exprimată în µg/dL la eşantioanele
studiate în intervalul de timp 2002-2007
ANUL
2002
2003
2004
2005
2007

MEDIA
48,6
45
38,8
35,157
22,219

MINIM
12,2
15
19
11,3
5,3

MAXIM
65
65
65
65
57,6
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Între anii 2002 şi 2003 valoarea mediei plumbemiei a scăzut cu 3,6 µg/dL, iar
între 2003 şi 2004 scăderea a fost cu 6,2 µg/dL, scăderile fiind importante începând
cu anul 2005 ca urmare a implementării programului de marketing social.
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CAPITOLUL 5.

MĂSURILE PLANIFICATE ÎN VEDEREA REDUCERII POLUĂRII ;
RESPONSABILITĂŢI ,TERMENE

Tabelul 10 Măsuri pentru reducerea poluării cu PM 10 anterior anului 2008
Măsuri pentru reducerea Acţiuni
necesare
poluarii cu PM 10
implementarea măsurii

pentru Termenul de Rezultat aşteptat/
realizare
a
acţiunii
necesare
pentru
implementarea
măsurii-până
la
maxim
11.06.2008

RESPONSABIL SC SOMETRA SA
Achiziţionarea
şi schimbarea Realizat 2006
elemenţilor de filtrare
Optimizarea bilanţului de gaze pe
maşina
de
aglomerare,
parte
componentă
a
pregătirii
şi
Reducerea progresivă până condiţionării gazelor tehnologice
la încadrarea în CMA a Modificarea
parametrilor
de
emisiilor de pulberi cu funcţionare a ventilatorului
aer Realizat
conţinut de metale grele Zn, primar
2005-2006
Pb, Cd pe coşul de dispersie Modificarea
parametrilor
de
funcţionare a ventilatorului
aer
secundar
Modificarea
parametrilor
de
funcţionare a ventilatorului
de
recirculare a gazelor sărace

Observatii/
Valoarea
investiţiei

150000 €

Minimizarea
emisiilor
necontrolate de gaze cu conţinut
de pulberi
225000 €
Realizat 100%
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Reducerea emisiilor
coşurile
locale
ventilaţiilor de igienă

Reducerea
emisiilor
instalaţia
Furnal
Electroliză plumb

pe Înlocuirea integrală a ventilatoarelor
ale de igienă, deşarjare, maşina de Realizat
aglomerare
2005-2006

Încadrarea in limitele la emisie 40000 €
impuse in Autorizaţia integrata
de mediu
Realizat 100%
Scăderea conţinutului de plumb 25000 €
antrenat cu gazele tehnologice

Modificarea
constructivă
şi
dimensională
a
hornului
Realizat 2006
condensatoare Furnal după proiect
nou ISP
Înlocuirea actualului sistem de spălare Realizat 2005- Îmbunătăţire
performantelor 70000 €
la
gaze furnal după proiect nou ISP
2006
gazului de furnal in scopul
şi
reciclării avansate a acestuia
Achiziţionarea şi montarea de
Îmbunătăţire a performantelor 15000 €
elemenţi de filtrare de înaltă
de purificare a filtrului cu saci in
performanţă la filtrul cu saci de la Realizat 2006
vederea încadrării în limitele
secţia de electroliză plumb
prevăzute de legislaţia in vigoare
şi BAT
Schimbarea carcasei maşinii de Realizat
Eliminarea emisiilor fugitive
150000 €
aglomerare şi adoptarea unui nou 2006-2007
Realizat 80%.
sistem de etanşeizare a acesteia

Reducerea emisiilor fugitive

Schimbarea actualului sistem de hote Realizat 2007
de aspiraţie la utilajele sector deşarjare
maşina de aglomerare prin carcasarea
şi punerea sub depresiune a
perimetrului respectiv.
Schimbarea integrală a benzii metalice Realizat 2006
cu banda metalică carcasată şi pusă
sub depresiune
Executarea unui sistem de captare a Realizat 2007
emisiilor necontrolate cu conţinut de
pulberi din sector preparare şarjă

100000 €

Reducerea la maxim a emisiilor
necontrolate cu conţinut de
250000 €
pulberi
Realizat 80%.
200000 €
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prin: -montare sistem hota captare
gaze cu conţinut de praf la tamburul
de amestecare - hote şi conducte sub
depresiune banda transportoare
Modificarea sistemului de ventilaţie
de
igiena.
Furnal
aferent
ventilatoarelor prin includerea unor
noi perimetre de aspiraţie (bazin
pompe, condensatoare, băi separare,
clopote şarjare) prin: - sisteme noi de
hote de captare; - trasee noi pentru
tubulaturi de aspiraţie şi refulare,
sisteme noi de purificare umeda a
gazelor.
Înlocuirea integrală după proiect ISP
a hotei de aspiraţie a ventilatorului de
igienă maşina de turnare zinc
Montarea şi punerea în funcţiune a
sistemului pneumatic de colectare
cenuşi plumbo-cuproase de la sector
Decuprare
Proiectarea şi construcţia unui sistem
propriu de ventilaţie de igienă sector
decuprare inclusiv sistem uscat de
purificare a gazelor (filtru cu saci
asociat BAT).
Proiectarea şi construirea unui sistem
propriu de ventilaţie de igiena în
sectorul pirometalurgic Electroliza
plumb, inclusiv sistem uscat de
purificare a gazelor (filtru cu saci-

Realizat 2007

200000 €

Minimizarea
emisiilor
necontrolate de gaze cu conţinut
de pulberi
Realizat 80%.
26000 €
Realizat 2006
20000 €
Realizat 2007
Eliminarea
necontrolate
Realizat 80%.

emisiilor
300000 €

Realizat 2007
300000 €
Realizat 2007

Eliminarea
emisiilor
necontrolate in hala de cuprare
Realizat 100%.
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asociat BAT).
Achiziţionarea unui sistem complex
pentru colectarea prafului depus pe
căile de circulaţie de pe platforma SC Realizat 2006
SOMETRA SA şi din alte locuri
accesibile din perimetru.
Schimbarea sistemului de colectare şi
transport a prafului rezultat la sistem
cu banda carcasată şi transport
pneumatic la hala de preparare a
şarjei pentru aglomerare (conform Realizat 2005BAT, proiect ISP
2006
Mărirea capacităţii de depozitare şi
transport pneumatic a prafului
rezultat
din
filtrarea
gazelor
tehnologice prin filtrul Dalamatic

Automonitorizare

Îmbunătăţirea
deşeurilor

Achiziţionarea
şi
punerea
în
funcţiune a unui sistem de
monitorizare continuă a parametrilor
de funcţionare a filtrului Dalamatic
(aparatură de indicare şi înregistrare a Realizat 2006conţinutului de praf din gazele filtrate 2007
prin filtrul Dalamatic
Afişarea pe pagina de web a SC
SOMETRA SA a datelor furnizate de
monitorizarea continuă a conţinutului
de praf
gestiunii Amenajarea unei halde ecologice de Realizat 2006
deşeuri
industriale,
realizarea
primului modul de depozitare

Minimizarea
emisiilor 250000 €
necontrolate de gaze cu conţinut
de pulberi
Realizat 50%.
32000€
Eliminarea emisiilor fugitive
Realizat 75%.

Asigurarea
capacităţii
corespunzătoare de depozitare şi
transport pneumatic a prafului
colectat în filtrele Dalamatic
Realizat 75%.
30000 €

Monitorizarea
continua
a
pulberilor emise pe coşul mare
de dispersie
Realizat 100%.

Conformarea cu cerinţele legale
Realizat 100%.

730000 €
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Reconstrucţia ecologică

Ecologizarea spaţiilor din incinta SC
Sometra SA prin lucrări de demolări
controlate a clădirilor nefuncţionale.
Obţinerea avizelor de mediu pentru
demolare. Identificarea, separarea,
sortarea şi valorificarea deşeurilor
reciclabile rezultate în urma lucrărilor
de ecologizare a spaţiilor din incinta
SC SOMETRA SA.
Lucrări de împădurire şi consolidare
şi alte lucrări de amenajare spaţii verzi
în zona afectată de poluare etapa I

Realizat
2007

2006-

200000 €
Minimizarea cantităţilor de
deşeuri existente pe platforma
SC Sometra SA
Realizat 60%.

Realizat
2007

2006- Refacerea ecosistemelor afectate 100000 €
de poluarea istorica rezultata din
funcţionarea
SC
Sometra
SA,prin creşterea suprafeţelor
împădurite
Realizat 100%.

Tabelul 11 Măsuri pentru reducerea poluării cu PM 10 după 2008
Măsuri pentru reducerea Acţiuni
necesare
poluării cu PM 10
implementarea măsurii

pentru Termenul de Rezultat aşteptat
realizare
a
acţiunii
necesare
pentru
implementarea
măsurii

RESPONSABIL SC SOMETRA SA
Îmbunătăţirea
gestiunii Amenajarea unei halde ecologice de Realizat
deşeurilor
deşeuri
industriale;
realizarea 2009
modului doi de depozitare

2008- Conformarea cu cerinţele legale
Realizat 100%.

Observaţii/
Valoarea
investiţiei

700000 €
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Reconstrucţia ecologică

Lucrări de împădurire şi consolidare Realizat
şi alte lucrări de amenajare spaţii 2009
verzi în zona afectată de poluareetapa a II-a

Ecologizarea spaţiilor din Demolări controlate ale clădirilor Realizat
incinta SC Sometra SA
nefuncţionale. Obţinerea avizelor de 2009
mediu
pentru
demolare.
Identificarea, separarea, sortarea şi
valorificarea deşeurilor reciclabile
rezultate în urma lucrărilor de
ecologizare a spaţiilor din incinta SC
SOMETRA SA.

2008- Refacerea ecosistemelor afectate 100000 €
de poluarea istorica rezultata din
funcţionarea
SC
Sometra
SA,prin creşterea suprafeţelor
împădurite
Realizat 100%.
2008- Minimizarea cantităţilor de 200000 €
deşeuri existente
Realizat 30%.

RESPONSABIL PRIMARIA COPŞA MICĂ
Implementarea proiectului Amenajarea de cinci zone verzi în Realizat
“Spaţii verzi contra poluare cartierele de locuinţe , amenajarea de 2008- 2009
în oraşul Copşa Mică”
cinci
parcuri,
plantarea
aliniamentului DN 14 cu :gard viu,
însămânţare de gazon şi plantare de
puieţi şi arbori ornamentali.
Proiect-pietruirea drumurilor macadamarea drumurilor de acces
de acces
prin executarea de pietruiri de
drumuri
RESPONSABIL PRIMARIA MEDIAŞ
Implementarea proiectelor Amenajare acces şi parcare P-ta C. Realizat 2009
de modernizare şi reabilitare Moţaşi
a Municipiul Mediaş
Modernizări
şi
reabilitări Realizat 2009

Îmbunătăţirea calităţii aerului 1003718 Lei
ambiental în oraşul Copşa Mică

Reducerea poluării cu PM 10 100000 Lei
datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10 122900 Lei
datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10 886000 Lei
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străzi,amenajarea de sensuri giratorii
Sistem electronic de acces auto în Realizat 2009
zona centrală a municipiului Mediaş
Consolidare drum Ighiş

Realizat 2009

datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10 406000 Lei
datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10 232000 Lei
datorate resuspensiei
pulberilor

Tabelul 12 .Măsuri pe termen lung pentru reducerea poluării cu PM 10
Măsura

Acţiuni
necesare
implementarea măsurii

pentru Termenul de Rezultat aşteptat/ Indicator Observaţii/
realizare
a de monitorizat
Valoarea
acţiunii
investiţiei
necesare
pentru
implementare
a
măsuriipână
la
maxim
11.06.2011

RESPONSABIL SC SOMETRASA
Ecologizarea spaţiilor din Identificarea, separarea ,sortarea şi 2010-2011
incinta SC Sometra SA
valorificarea deşeurilor reciclabile
rezultate din demolări
Reconstrucţia ecologica Lucrări de împădurire în zonele 2010-2011.
în zona Copsa Mica
afectate de poluare etapa a III-a
RESPONSABIL Primaria Copsa Mica
Continuarea proiectelor Extindere
perdele
verzi
pe 2010-2011
de dezvoltare şi extindere aliniamentul DN14, precum şi în

Reducerea poluării cu PM 10
datorate resuspensiei
pulberilor
Refacerea fondului forestier
prin creşterea suprafeţelor
împădurite

Costuri
estimate
200000 €
Costuri
estimate
100000 €

Reducerea poluării cu PM 10
datorate resuspensiei
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a spaţiilor verzi la nivelul cartierele de locuinţe.
localităţii Primăria
Copşa-Mică
Asfaltarea străzilor şi drumurilor
interioare după finalizarea lucrărilor
de apă -canal
RESPONSABIL PRIMĂRIA MEDIAŞ
Reducerea
poluării Echipare edilitară şi modernizare
datorate traficului în străzi ( Greweln, Livezii, Racoviţa,
municipiul Mediaş
Movilei,
Muscelului,Cartier
Muscelului)
Reabilitare
strazi
:Caraiman
,Cristalului. Bradet, Hategului,
Viilor şi Strugurilor
Lucrări
de
reabilitare
pasarela,poduri
pentru
trafic
pietonal(zona Stadionului)
RESPONSABIL PRIMĂRIA VALEA VIILOR
Realizarea de spaţii verzi Amenajarea a trei parcuri în
la
nivelul
Primăriei localităţile
Axente
Sever,
Axente Sever
Agârbiciu, Şoala
Reabilitarea drumului de hotar

pulberilor
2010-2011.

2010

Reducerea poluării cu PM 10 3,563 mil
datorate resuspensiei
lei
pulberilor

2010

Reducerea poluarii cu PM 10 1,186 mil
datorate resuspensiei
lei
pulberilor
Fluidizare trafic

2009-2011

2010
2010

RESPONSABIL CNADNR
Fluidizarea traficului in Obţinerea actului de reglementare 2009
Municipiul
Mediaş- nr
6187/20.02.2009
pentru
Centura ocolitoare a construcţia Centurii ocolitoare a
Municipiului
Municipiului Mediaş
Obţinerea sursei de finanţare prin
împrumut BIRD

Reducerea poluării cu PM 10 1,5 mil lei
datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10 0,5 mil lei
datorate resuspensiei
pulberilor
Reducerea poluării cu PM 10
datorate resuspensiei
pulberilor
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Tabelul 13. Măsuri pentru reducerea poluării cu SO2
RESPONSABIL SC SOMENTRA SA
Termenul de
realizare
a
Măsuri
pentru
acţiunii
reducerea poluării Acţiuni necesare pentru implementarea măsurii
necesare
Rezultat aşteptat/
observaţii
cu SO2
pentru
implementarea
măsurii
Optimizarea bilanţului de gaze pe maşina de aglomerare parte
Pregătirea şi condiţionarea gazelor
componentă a pregătirii şi condiţionării gazelor tehnologice cu
2006
tehnologice cu conţinut de SO2
conţinut de SO2 ce urmează a fi prelucrate într-o fabrica de acid
pentru a putea fi valorificate
sulfuric prin:
-modificarea parametrilor de funcţionare a ventilatorului de aer
225 000 €
primar, secundar şi de recirculare a gazelor sărace
Valorificarea gazelor tehnologice cu conţinut de SO2 de pe maşina
Reducerea până la
de aglomerare prin prelucrarea acestora într-o fabrică de acid
încadrarea in valorile
sulfuric:
BAT a emisiilor de
- Etapa I efectuarea unui studiu de fezabilitate
SO2
- Etapa II efectuarea proiectului tehnic, negocierea şi
alegerea ofertei, semnarea si prezentarea contractului de
execuţie pentru o fabrică de acid sulfuric necesară
prelucrării gazelor tehnologice cu conţinut de SO2 de la
Aglomerare
- Etapa III Obţinerea Acordului de Mediu şi a celorlalte
autorizaţii necesare pentru construirea fabricii de acid
sulfuric cu scopul prelucrării gazelor tehnologice cu

2006
2007

2008

Reducerea la minim a emisiilor de 25000 €
poluanţi pe coşul de dispersie prin 600000 €
prelucrarea gazelor într-o fabrică
de acid sulfuric şi încadrarea în
limitele legale pentru emisiile din
fabrica de acid sulfuric
200000 €
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-

conţinut de SO2 de la Aglomerare
Etapa IV , V Construirea fabricii de acid sulfuric şi anexele Decembrie 2010
acesteia
Etapa VI Finalizarea şi punerea în funcţiune a fabricii de Decembrie 2011
acid sulfuric şi anexe

Reducerea emisiilor Înlocuirea integrală a ventilatoarelor de igienă, deşarjare, maşina de
pe coşurile locale ale aglomerare,hala sortare-măcinare, hala sortare,
ventilaţiilor de igienă
Asigurarea unei depresiuni corespunzătoare în hota maşinii de
aglomerare prin lucrări efectuate la ventilatorul de aspiraţie a
gazelor tehnologice cu conţinut de SO2 prin proiect nou ISP
:achiziţionarea şi montarea unui nou ventilator şi a instalaţiilor
anexe ;conducte de aspiraţie şi refulare noi;sistem de reglare debit
optim de aspiraţie
Schimbarea hotei de aspiraţie şi a ventilatorului de aspiraţie a
Reducerea emisiilor gazelor cu conţinut de SO2 de la cuptorul de aprindere al maşinii
fugitive
de aglomerare

Automonitorizare

Realizat
2006
Realizat
2006

Realizat
2006

Schimbarea carcasei maşinii de aglomerare şi adoptarea unui nou
sistem de etanşeizare a acesteia

Realizat
2006-2007

Înlocuirea actualei conducte de evacuare către coşul de dispersie a
gazelor tehnologice cu conţinut de SO2 prevăzută cu subansamble
mobile de curăţare
Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui sistem de
monitorizare continuă a conţinutului de SO2 din gazele rezultate de
la secţia Aglomerare
Afişarea pe pagina WEB a SC Sometra SA a datelor furnizate de
sistemul de monitorizare continuă a conţinutului de SO2

2006-2007
2006
2007

5000000 €
4500000 €
Încadrarea în limitele la emisie 200000 €
impuse in Autorizaţia integrată de
mediu
Realizat 100%
Asigurarea depresiunii în hota 100000 €
maşinii de aglomerare pentru
eliminarea emisiilor fugitive de
SO2
Asigurarea depresiunii la cuptorul 25000 €
de aprindere al maşinii de
aglomerare pentru eliminarea
emisiilor fugitive cu conţinut de
SO2
Eliminarea emisiilor fugitive cu 150000 €
conţinut de SO2
Eliminarea emisiilor fugitive cu 190000 €
conţinut de SO2 spre coşul final
de dispersie
Monitorizarea continua a SO2 30000 €
conform cerinţelor Autorizaţiei
Integrate de Mediu
Informarea publicului
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Reducerea până la Construirea instalaţiei de desulfurare a gazelor , procedeu umed
încadrarea in valorile calcar-ghips - faza proiect şi analiză studiu de evaluare a impactului.
limita a emisiilor de
SO2

2010

Încadrarea în limitele la emisie
impuse in Autorizaţia integrată de
mediu ,revizuită
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CAPITOLUL 6 : ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI ÎN ZONA
COPŞA MICĂ- MEDIAŞ
În data de 11.02.2010 APM Sibiu a iniţiat elaborarea Programului Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului pentru zona Copşa Mică- Mediaş informând MMP şi
ANPM cu privire la aceasta prin adresa nr 1241/11.02.2010.
În perioada 2008-2009 au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţiile cu
atribuţii în domeniul protecţiei mediului, cu autorităţile administraţiei publice locale
precum şi cu titularii de activităţi poluante în vederea desemnării de specialişti care să
facă parte din Comisia Tehnică pentru elaborarea Programului.
Programul integrat se referă la indicatorii ;PM10,Pb din PM10 şi SO2 la care sau înregistat depăşiri ale valorii limită în perioada 2008-2009, luându-se ca an de
referintţă anul 2007.Evaluarea calităţii aerului s-a făcut pe baza măsurătorilor şi
modelării matematice.Pe baza studiilor de dispersie elaborate de Westagen SRL
Bucureşti zona Copşa Mică –Mediaş se încadrează pe lista 1 la indicatorii PM10 şi Pb
din PM10 conform Ordinului MAPM nr.745/2002
6.1Activitatea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Programului Integrat de
gestionare a calităţii aerului
Componenţa Comisiei Tehnice a fost aprobată prin Ordinul Prefectului Judeţului
Sibiu nr.83/09.02.2010.
Calendarul de elaborare a Programului Integrat de Gestionare a calităţii aerului:
• 16.02.2010 - întâlnirea Comisiei Tehnice , elaborare ROF
• 22.02.2010 - aprobare ROF
• În perioada 22.02.2010- 22.03.2010 vor avea loc întâlniri de lucru cu
membrii Comisiei Tehnice în vederea elaborării programului
• Finalizarea primei variante a programului până în data de 31.03.2010
• În data de 08.04.2010 informarea publicului prin afişarea pe pagina web a
proiectului de program cu solicitarea formulării de observaţii şi comentarii
în termen de 5 zile de la data publicării şi organizarea dezbaterii publice în
data de 16.04.2010
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• Analiza propunerilor venite din partea publicului, includerea lor în
program, elaborarea variantei finale 30.04.2010 şi aprobarea de către
Consiliul Judeţean până la data de 10.05.2010.
Acest program include toate măsurile propuse în Planul de gestionare a calităţii
aerului ăn zona Copşa Mică- Mediaş, elaborate în luna februarie 2010,plan care va
susţine Notificarea pe care o va înainta România către Comisia Europeană privind
prorogarea termenului stabilit pentru încadrarea în valorile limită a indicatorului
PM10, conf art.22 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat
pentru Europa..De asemenea Programul include şi măsurile ce trebuie luate .în
vederea reducerii concentraţiilor de SO2 şi încadrarea acestora în valorile limită
admise.
6.2 Informarea publicului
Varianta iniţială a Programului Integrat de Gestionare a Calităţii aerului în
Zona Copşa Mică-Mediaş va fi afişată pe pagina web a APM Sibiu începând cu data
de 08.04.2010 (www.apmsibiu.ro),ăn vederea consultării şi participării publicului la
luarea deciziilor.
Informarea publicului se va face prin anunt într-un ziar local afişat la sediul APM
Sibiu Str.Hipodromului nr.2A.
Comentariile,întrebările sau opiniile publicului vor fi consemnate într-un formular tip
şi în urma analizării lor de către Comisia tehnică, se va lua decizia oportunităţii
completării sau refacerii programului.
Publicul interesat are de asemenea posibilitatea participării la dezbaterea publica ce
va fi organizată conform calendarului, la sediul APM.
6.3Raportarea stadiului de realizare a masurilor cuprinse in program
După aprobarea Programului Integrat de gestionare a calităţii aerului în Zona
Copşa Mică- Mediaş acesta este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acţiunilor
progresiv atât pentru a asigura o reducere continuă a emisiilor de poluanţi în perioada
stabilită, cît şi pentru a distribui efortul financiar aferent
Agenţia judeţeană Pentru Protecţia Mediului, în colaborare cu Comisariatul
judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, monitorizează stadiul realizării măsurilor
aplicate.
Responsabilii acţiunilor ( autoritatea administraţiei publice locale şi titularii de
activitate,după caz ) din programul integrat de gestionare sunt oblgaţi să respecte
termenele de realizare a măsurilor din program şi să raporteze stadiul acţiunilor şi
realizarea măsurilor,la APM Sibiu până la data de 15 decembrie a fiecărui an.
Autoritatea Judeţeană Pentru Protecţia Mediului elaborează anual Raportul
privind stadiul realizării măsurilor din program , în colaborare cu compartimentele de
specialitate din cadrul Administraţiei Publice locale.
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Raportul anual se supune aprobării Consiliului Judeţean şi se pune la dispoziţia
publicului spre consultare.
6.4 Dispoziţii finale
Dacă în timpul derulării programului integrat de gestionare a calităţii aerului ( 5
ani ), apar depăşiri ale valorii limită sau ale valorii ţintă la indicatori noi, programul se
revizuieşte

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
¾ Evaluarea calităţii aerului în regiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pentru anul 2007si
2008, prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer, inclusiv investigarea zonelor
fierbinţi, sub aspectul calităţii aerului, în scopul evidenţierii aportului surselor
majore de poluare elaborat de WESTAGEM SRL Bucuresti
¾ Raport privind starea mediului în judeţul Sibiu în anul 2007
(www.apmsibiu.ro)
¾ Raport privind starea mediului în judeţul Sibiu în anul 2008
(www.apmsibiu.ro)
¾ Studiu:« Evaluarea expunerii şi impactului asupra stării de sănătate la iritanţi şi
metale grele a grupurilor populaţionale cu risc crescut (copii) » - coordonator
Direcţia de Sănătate Publică Sibiu
¾ « Studiu privind morbiditatea generală şi specifică şi estimarea duratei medii de
viaţă la populaţia generală din Copşa Mică » – coordonator Direcţia de
Sănătate Publică Sibiu anul 2007.
¾ « Studiu de evaluare a impactului produs asupra factorilor de mediu efectuat
prin corelarea datelor oferite de celelalte studii ce se efectuează (pe sănătate,
vegetaţie, animale) cu emisiile de pe platforma SC SOMETRA SA »..
¾ « Studiu de evaluare a stării de sănătate în relaţia cu expunerea la substanţe
periculoase iritante (SO2), la populaţia generală din Copşa Mică » –
coordonator Direcţia de Sănătate Publică
¾ «STUDIU PRELIMINARCercetarea şi evaluarea datelor şi studiilor existente
privind zona industrială Copşa Mică. Propunere de acţiuni în vederea
determinării exacte a gradului de poluare precum şi estimarea costurilor
acestora». Executant (contractant principal): Universitatea „Lucian Blaga” din
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Sibiu;Partener (subcontract Agrar- und Umweltanalytik GmbH Jena,
Germania 17.05.2006
¾ “Poluarea padurilor din Ocolul Silvic Mediaş şi lucrările de reconstrucţie
ecologică realizate”-Dr. Ing. Boris Alexa;Ing. Ioan Cota
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