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1. INTRODUCERE 

S.C. Petrom S.A (Petrom, BSE:SNP), parte a Grupului OMV, este cea mai mare 
societate din România, ale cărei principale activităţi sunt axate pe explorare şi 
producţie de petrol şi gaze, rafinare şi vânzare de produse petroliere.  

1.1 Descrierea Proiectului 

În anul 2007, Petrom şi-a anunţat intenţia de a intra în sectorul de generare a 
energiei electrice din România prin construirea unei Centrale electrice în 
cogenerarea cu ciclu combinat (CCCC), în cadrul Rafinăriei Petrobrazi (Rafinărie), 
amplasată în comuna Brazi, jud. Prahova. 
 
Poziţia geografică a Rafinăriei Petrobrazi este prezentată mai jos: 
 
Figura 1: Poziţia geografică a Rafinăriei Petrobrazi 

    Rafinăria Petrobrazi 

 
Pentru alimentarea cu gaze naturale a CCCC şi pentru racordarea CCCC la Sistemul 
Energetic Naţional (SEN) de transport energie electrică din România, se vor realiza o 
conductă de gaze naturale şi o linie aeriană de transport energie cu lungimea de 
circa 3 km.  
 
Ansamblul celor trei instalaţii menţionate mai sus vor fi, în continuare denumite, 
Proiect de Centrală electrică în cogenerare cu ciclu combinat de 860 MW Petrobrazi 
(Proiectul). 
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1.1.1 Centrala electrică în cogenerare cu ciclu combinat 

Scopul principal al Proiectului este de a genera 
energie în vederea furnizării în SEN, precum şi 
utilizării în Rafinărie.  
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CCCC va fi construită în perimetrul amplasamentului 
Rafinăriei existente (v. foto) în comuna Brazi, jud. 
Prahova şi va genera aproximativ 6,7 TWh energie 
electrică.  
 
CCCC va fi construită pentru funcţionare în ciclu 
combinat, care va utiliza drept combustibil gazele 
naturale, care vor fi livrate printr-o conductă de la o instalaţie de stocare din afara 
amplasamentului (v. 1.1.2). 
 
Ciclul combinat în centrală va fi realizat prin instalarea a două unităţi de cogenerare 
de câte 310 MW (turbină cu gaze cu generator de abur cu recuperarea căldurii) şi o 
turbină cu abur de 305 MW. Gazele naturale pot fi arse în turbinele cu gaze pentru a 
genera energie electrică. Gazele de ardere fierbinţi emise de turbinele cu gaze vor fi 
apoi dirijate spre generatoarele de abur cu recuperare de căldură pentru a produce 
aburul cu care este apoi acţionat generatorul secundar cu abur pentru producţia de 
energie electrică suplimentară. 
 
Modelul conceptual al instalaţiei propuse şi al procesului ce va fi utilizat pentru 
generarea energiei electrice este prezentat mai jos, în Figura 2.  
 
Figura 2: Prezentarea modelului conceptual al CCCC şi a procesului 

 

Procesul de generare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrala propusă 

Energie electrică producă de CCCC va putea fi generată, la un înalt nivel de 
performanţă, pentru o perioadă de minimum 91 % din an. CCCC va atinge o eficienţă 
netă de 57 % în modul de funcţionare prin condensare, cu o flexibilitate foarte 



 
 

 

 

ridicată (eficienţă netă de 55 % la o încărcare de jumătate din puterea instalată) cu 
un consum total de gaze naturale de 1,2 miliarde m3/an. 
 
CCCC va fi construită pentru Petrom de către un consorţiu de firme, din care fac 
parte General Electric (GE) şi Metka şi care va asigura proiectarea, achiziţia 
echipamentelor şi construcţia centralei. Exploatarea şi dezafectarea centralei vor fi 
asigurate de Divizie Energie din cadrul Petrom. 

1.1.2 Conducta de alimentare cu gaze naturale 

Pentru aprovizionarea CCCC cu gaze naturale pentru generarea de energie termică 
necesară producerii energiei electrice, se va construi o conductă de transport pentru 
gaze naturale de la instalaţia de stocare subterană de la Butimanu, jud. Dâboviţa la 
CCCC. 
 
Studiul de fezabilitate pentru conducta de gaze a fost finalizat de curând, dar ruta 
conductei şi metodele de construire asociate nu au fost încă finalizate. 
 
Construirea, exploatarea şi dezafectarea a conductei vor fi efectuate de operatorul 
reţelei naţionale de transport de gaze din România, S.C. Transgaz S.A (Transgaz). 

1.1.3 Linia Electrică Aeriană (LEA) 

Pentru asigurarea transmisiei energiei electrice de la amplasamentul CCCC propuse 
în SEN, C.N.Transelectrica S.A. (Translectrica) va construi o LEA, între staţia de 
conexiune de înaltă tensiune din cadrul CCCC şi Staţia electrică Brazi Vest, prin 
intermediul căreia va avea loc transferul de energie în SEN.  
 
Următorul model conceptual ilustrează principiile de instalare ale unui racord LEA 
care să lege CCCC la Staţia electrică Brazi Vest şi SEN, astfel încât energia 
generată să poată fi utilizată. 
 
Figura 3: Principiul conectării CCPP prin intermediul LEA 
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Racordarea CCCC la Staţia electrică Brazi Vest pentru a permite transferul energiei 
în SEN va necesita instalarea următoarelor componente: 

 staţie de conexiuni de înaltă tensiune (producător – Siemens) în cadrul CCCC 
(Lot 1); 

 LEA cu două circuite (220 kV şi 400 kV) de la CCCC la Staţia electrică Brazi 
Vest (producător echipamente de transport – Siemens) (Lot 2); şi 

 extinderea Staţiei electrice Brazi Vest (producător echipamente – 
Siemens/Toshiba) (Lot 3).  

 
Construirea, exploatarea şi dezafectarea LEA vor fi realizate de, operatorul de 
transport şi de sistem din România, Transelectrica S.A. (Translectrica). 
 
În Tabelul 1 de mai jos sunt descrise în sinteză cele trei componente ale Proiectului. 
 
Tabelul 1: Componentele Proiectului – Sinteză 

Entitate responsabilă 
Componentă Scop Caracteristici 

Construcţie Exploatare Dezafectare 

CCCC din 
cadrul 
Rafinăriei 
Petrobrazi  

Producere 
de energie 
electrică 
utilizând 
gaze 
naturale 

Centrală electrică cu 
puterea de 860 MW 
constând din 2 turbine cu 
gaze şi 1 turbină cu abur. 
Energie produsă 6,7 
TWh. Consum de gaze 
naturale 1,2 miliarde 
m3/an. Alte lucrări 
auxiliare vor implica 
instalarea staţiei de 
conexiuni de înaltă 
tensiune în cadrul CCCC. 

Consorţiu 
proiectare, 
achiziţie 
echipamente şi 
construcţie 
centrală 
(GE/Metka) 
pentru Petrom  

Divizia Energie 
din cadrul 
Petrom  

Divizia Energie 
din cadrul 
Petrom  

Conductă de 
gaze naturale - 
legătură între 
instalaţia 
subterană de 
stocare a 
gazelor şi 
CCCC  

Alimentare 
cu gaze 
naturale a 
CCCC 

 
 
 
În curs de finalizare  

 
 
 
Transgaz  

 
 
 
Transgaz 

 
 
 
Transgaz 

Racord LEA de 
la CCCC la 
Staţia electrică 
Brazi Vest  

Transport 
de energie 
electrică 
de la 
CCCC în 
SEN 

Racord de 3 km lungime 
prin LEA constând din 2 
circuite (400 kV şi 220 
kV). Alte lucrări auxiliare 
vor implica extinderea 
Staţiei electrice Brazi 
Vest..  

 
 
 
Transelectrica  

 
 
 
Transelectrica 

 
 
 
Transelectrica 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Figura 4: Planul general de amplasare a Proiectului 
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1.2 Beneficii 

Capacităţile de producţie instalate şi eficienţele actuale ale centralelor electrice din 
România sunt îmbătrânite. Majoritatea centralelor electro-termice existente se află în 
funcţiune de la cel mai târziu mijlocul anilor 1980. CCCC propusă va fi dintre cele mai 
eficiente centrale electrice din Europa de Est, cu un eficienţă termică de peste 57 %. 
 
CCCC va asigura o sursă de alimentare cu energie electrică fiabilă şi eficientă pentru 
SEN. 
 
Dotată cu echipamente de reducere a emisiilor de ultimă generaţie, precum 
arzătoare cu emisii reduse de NOx, CCCC este proiectată pe baza celor mai înalte 
standarde tehnice şi va îndeplini cel puţin ultimele cerinţe europene privind emisiile în 
mediu conţinute în Directiva privind instalaţiile mari de ardere. Generarea energiei în 
ciclu combinat oferă o producţie de energie cu o bună eficienţă economică, oferind în 
acelaşi timp economii de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
 
Când va fi pusă în funcţiune, în anul 2011, CCCC va genera aproximativ 8-9 % din 
energia produsă în România. Centrala va alimenta Rafinăria Petrobrazi cu abur 
industrial. 
 
Conducta de gaze naturale şi racordul LEA au fost proiectate în conformitate cu 
specificaţiile tehnice române pentru proiectarea, construirea şi exploatarea reţelelor 
de transport gaze/energie şi acestea vor determina un impact redus asupra mediului.  
 
Beneficiile socio-economice ale Proiectului constau în: sursă semnificativă de locuri 
de muncă în faza de construcţie şi creaşterea venitului din impozite la nivelul 
administraţiei locale, judeţene şi naţionale. Construirea CCCC se va realiza pe un 
teren industrial existent şi nu va necesita achiziţionarea altor terenuri. 

1.3 Alternative 

Alternativele la generarea de energie electrică în cogenerare cu ciclu combinat 
pentru turbine cu puteri mai mari 300 MW, din punct de vedere al emisiilor specifice 
de gaze cu efect de seră sunt prezentate în Tabelul 2. 
 
Tabelul 2: Alternative pentru generare energie electrică 

Combustibil 
Eficienţă 

(%) 
Emisii CO2 

(g/kWh) 
Emisii SO2 
(mg/Nm3) 

Emisii NOX 
(mg/Nm3) 

Centrală cogenerare ciclu 
combinat – gaze naturale 

54-58 360 <35 <50 

Combustibil lichid 36-40 740 50-150 50-100 

Combustibil solid 54-58 700 20-200 50-150 

 



 
 

 

 

 

2. PROCESUL DE EVALUARE A IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI 

Conform cadrului de reglementare actual din România, proiectele publice şi private 
ce urmează a fi implementate trebuie să fie supuse analizei agenţiilor pentru 
protecţia mediului (APM), care vor evalua impactul potenţial asupra mediului asociat 
acestora. Procesul de evaluare a impactului asupra mediului cuprinde etapa de 
încadrare şi etapa de definire a domeniului. Proiectele considerate a avea un impact 
potenţial semnificativ asupra mediului trebuie să parcurgă procedura completă. 
 
Conform Directivei europene privind evaluarea impactului asupra mediului, CCCC 
(860 MW) se supune procedurii complete, deoarece depăşeşte pragul de putere 
instalată de 300 MW prevăzut de aceasta. Deoarece racordul LEA (220/400kV, 3km) 
nu atinge pragurile pentru proiectele care fac necesară procedura completă de 
evaluare a impactului asupra mediului conform Directivei EIA (LEA cu tensiune ≥ 220 
kV şi cu lungime > 15 km), autorităţile române vor stabili dacă acesta va fi supus 
evaluării impactului.,Decizia privind necesitatea efectuării evaluării asupra mediului 
va fi posibilă, numai după finalizarea traseului conductei de gaze.  
 
Desfăşurarea procedurii de emitere a acordului de mediu pentru cele trei 
componente ale Proiectului, conform cadrului de reglementare din România, este 
prezentat în sinteză în Figura 5.  
 
Figura 5: Procesul de evaluare a impactului asupra mediului în România 

 
 
Tabelul 3 prezintă situaţia procesului de reglementare pentru cele trei componente 
ale Proiectului. 
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Tabelul 3: Stadiul reglementării pentru componentele Proiectului 

Componentă 
Cerinţă pentru evaluare 
impact asupra mediului 

Stadiul în februarie 2009 

Centrala electrică Evaluare impact asupra 
mediului – procedură 
completă 

Finalizată, acord de mediu şi 
autorizaţie de construire obţinute 

Linie electrică aeriană Evaluare impact asupra 
mediului – procedură 
simplificată 

Finalizată, avize de mediu şi 
autorizaţie de construire obţinute. 

Conductă gaze naturale Decizia urmează a fi luată 
de autorităţile de mediu 

Va urma procedura de obţinere a 
avizului de mediu după luarea 
deciziei privind etapa de încadrare – 
primăvara anului 2009 

 

2.1 Relaţii publice şi furnizarea de informaţii 

Petrol a elaborat un Plan de implicare a factorilor interesaţi, care prezintă sintetic 
procesul de consultare şi procedura stabilită pentru a da curs plângerilor. Detalii cu 
privire la Planul de implicare a factorilor interesaţi se găsesc în Capitolul 
corespunzător al acestui pachet informativ, ca şi la persoana desemnată de Petrom, 
Dl. Danuţ Alexandru Popescu, telefon +40 (372) 866 839, e-mail: 
AlexandruDanut.popescu@petrom.com.  

2.1.1 Centrala electrică în cogenerare cu ciclu combinat 
(CCCC) 

Angajarea factorilor interesaţi şi furnizarea informaţiilor ca parte a procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului din România, efectuate pentru CCCC în 2007 
s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. În Tabelul 4 este 
prezentat un sumar al activităţilor desfăşurate în acest sens. 
 
 
Tabelul 4: CCCC – Activităţi de implicare a factorilor interesaţi  

Activitate de antrenare a factorilor 
interesaţi 

Observaţii 

Publicare în ziar a deciziei şedinţei CAT 
privind decizia de încadrare a proiectului 

“Informaţia Prahovei”, din 23 mai 2007 

Punerea la dispoziţia publicului a Raportului 
la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru comentarii 

APM Prahova – 15 septembrie 2007 

Anunţul privind Dezbaterea Publică Anunţ afişat la Primăria Brazi din data 4 
septembrie 2007 

Dezbaterea publică  Primăria Brazi, 15 octombrie 2007 

mailto:AlexandruDanut.popescu@petrom.com
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Activitate de antrenare a factorilor 
interesaţi 

Observaţii 

Publicare în ziar şi la sediul APM Prahova a 
deciziei şedinţei CAT privind emiterea 
acordului de mediu.  

“Informaţia Prahovei”, din data 12 noiembrie 
2007 
Anunţ afişat la sediul APM Prahova, din data 
12 noiembrie 2007 

 
În afara cerinţelor legale, Primăria Comunei Brazi a informat publicul cu privire la 
Proiect şi printr-un articol publicat în ziarul local „InfoBrazi” (Anul III, Nr. 31, din 
octombrie 2007). 

2.1.2 Conducta de alimentare cu gaze naturale 

Traseul conductei de gaze nu a fost finalizat. Încadrarea iniţială a proiectului de 
conductă, după finalizarea traseului, se va face în primăvara (martie) anului 2009, 
după care se va decide dacă este necesar să se aplice procedura completă de 
evaluare a impactului asupra mediului cu consultarea publicului.  
 
În cazul în care autorităţile române vor decide că proiectul de conductă trebuie supus 
procedurii complete de evaluare a impactului asupra mediului, se va proceda la 
implicarea factorilor interesaţi şi consultarea publicului cu publicarea în mediile de 
informare şi dezbateri publice. 

2.1.3 Linia Electrică Aeriană (LEA) 

Aprobarea proiectului de racord LEA a fost obţinută de la APM Prahova în ianuarie 
2009, conform prevederilor legislaţiei române, procesul de aprobare simplificată 
implică informarea publicului. 
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3. CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL 

Aderarea României la UE a avut loc la 1 ianuarie 2007. La data aderării, România a 
adoptat în întregime legislaţia Uniunii Europene. În ceea ce priveşte protecţia 
mediului, principalele directive UE transpuse în legislaţie naţională, relevante pentru 
Proiect sunt: 

 2002/358/CE: Aprobarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului de 
la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice 
şi îndeplinirea în comun a angajamentelor asumate prin acesta; 

 85/337/CEE: Directiva privind evaluarea efectelor asupra mediului pentru 
proiectele publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului; 

 2001/80/CE: Directiva privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi atmosferici 
proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva IMA); 

 96/62/CE: Directiva cadru privind calitatea aerului, privind evaluarea şi 
gestionarea calităţii aerului; 

 96/61/CE: Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC); 

 1999/30/CE: Directiva privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de 
azot, particulele şi plumbul; 

 2002/49/CE: Directiva privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental; 
şi 

 92/43/CEE: Directiva asupra conservării habitatelor naturale şi a faunei şi 
florei sălbatice. 

 
Odată cu aderarea României la UE, totalitatea legislaţiei de mediu a UE a fost 
transpusă în legislaţia naţională, în primul rând prin acte normative (Hotărâri de 
Guvern – HG, Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului – OUG, Ordine de ministru – 
OM).  
 
Deşi legislaţia europeană a fost transpusă în legislaţia naţională înainte de şi/sau la 
data aderării la UE, anumite instalaţii existente înainte de aderare au solicitat şi primit 
perioade de tranziţie, în care să realizeze conformarea cu măsurile şi standardele 
impuse de UE. În funcţie de natura instalaţiei preexistente, au fost negociate cu 
Comisia Europeană perioade de tranziţie diferite.  
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3.1 Centrala electrică în cogenerare cu ciclu combinat 
(CCCC) 

În mod specific, CCCC se încadrează în prevederile a două Directive UE: 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer 
proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva IMA); şi 

 Directiva 2008/1/CE, care a înlocuit Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării (Directiva IPPC). 

 
CCCC propusă a fost evaluată în raport cu prevederile ambelor directive menţionate 
mai sus, care au fost şi transpuse integral în legislaţia română. 
 
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) aplicabile CCCC pentru asigurarea protecţiei 
mediului sunt prezentate în Documentul de Referinţă privind cele mai bune tehnici 
disponibile pentru instalaţiile mari de ardere, publicat în iulie 2006. 
 
CCCC va fi proiectată şi realizată pe baza noilor tehnologii cu eficienţă energetică 
ridicată, în conformitate cu BAT actuale pentru producţia de electricitate. 
 
Concentraţiile de poluanţi din emisiile atmosferice generate de sursele asociate 
CCCC nu vor depăşi valorile limită prevăzute de Directiva LCP şi nivelurile de emisie 
ce pot fi obţinute prin aplicarea BAT - conform declaraţiilor furnizorului centralei (GE). 
 
Tehnica utilizată pentru controlul emisiilor (arzătoare cu emisii reduse de NOx) este 
conformă BAT respective. 
 
În concluzie, CCCC ce va fi realizată de Petrom va respecta cerinţele Directivelor 
IMA şi IPPC. 

3.2 Conducta de alimentare cu gaze naturale 

Metodele pentru construirea conductei vor fi stabilite prin proiectul tehnic de detaliu, 
când va fi finalizat traseul acesteia. 

3.3 Linia Electrică Aeriană (LEA) 

Racordul LEA dintre CCCC şi SEN va implica instalarea de noi stâlpi, cabluri 
aeriene, staţie de conexiuni de înaltă tensiune (de ultimă generaţie, de la Siemens) şi 
extinderea Staţiei electrice Brazi Vest existente cu o unitate de 220 kV şi cu două 
unităţi de 400 kV.  
 
Toate cele de mai sus vor fi instalate în conformitate cu normele româneşti, care sunt 
comparabile cu cele utilizate în general în Europa.  
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La data punerii în funcţiune, infrastructura de mai sus va opera conform normelor 
româneşti şi industriale în ceea ce priveşte zgomotul, vibraţiile şi radiaţia 
electromagnetică etc.   
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4. CONDIŢII INIŢIALE PRIVIND FACTORII DE MEDIU 

4.1 Centrala Electrică În Cogenerare Cu Ciclu Combinat 
(CCCC) 

4.1.1 Solul 

S-a constatat că solurile de pe platforma Rafinăriei unde se află amplasamentul 
CCCC conţin o contaminare uşoară cu substanţe de tip petrolier, precum benzenul, 
probabil datorită activităţilor anterioare de petrochimie desfăşurate pe acest 
amplasament. Deşi a fost identificată prezenţa unei contaminări, concentraţiile 
identificate nu depăşeau limitele acceptabile pentru amplasamentele industriale, de 
tipul rafinăriilor.  

4.1.2 Hidrogeologia şi apa subterană 

Freaticul local se află cantonat în depozitele aluviale permeabile la o adâncime de 
circa 4,0 – 4,5 m sub nivelul solului şi reprezintă acviferul freatic al Colentinei. S-a 
identificat că apa din acest strat acvifer este contaminată cu produse de tip petrolier. 
Apa din acest strat nu este utilizată ca sursă potabilă. Alte strate acvifere din subsolul 
amplasamentului sunt complexul acvifer Mostiştea de medie adâncime la 25 – 120 m 
şi acviferul de mare adâncime Frăteşti, utilizat intensiv şi ca sursă de alimentare cu 
apă potabilă. Direcţia generală de curgere este NV-SE, spre râul Prahova. 

4.1.3 Calitatea aerului 

Datele de calitatea aerului pentru situaţia de bază au fost obţinute de la staţiile de 
monitorizare amplasate în jurul Rafinăriei şi în zona înconjurătoare mai îndepărtată. 
S-a constatat din datele obţinute că nu sunt depăşite valorile limită privind calitatea 
aerului ambiental, deşi zona este puternic industrializată, atât în interiorul, cât şi în 
jurul municipiului Ploieşti existând o serie de alte instalaţii de rafinare a petrolului.  

4.1.4 Apa 

Au fost colectate datele de bază privind utilizarea apei pe anii 2004, 2005 şi 2006 din 
sursele de suprafaţă şi subterane din judeţul Prahova. Râul Prahova şi afluenţii săi 
constituie cea mai importantă sursă de apă din judeţ. Apa potabilă şi pentru folosinţe 
industriale/agricole este obţinută în judeţ şi din diferite acumulări realizate pe 
cursurile de apă, cum sunt acumulările Paltinu şi Măneciu. 
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4.1.5 Biodiversitatea 

În prezent, amplasamentul este neocupat, suprafaţa de teren fiind acoperită cu 
vegetaţie săracă, după ce vechea infrastructură petrochimică a fost recent 
dezafectată. Locaţia amplasamentului nu se află în apropierea niciunor arii protejate, 
de tipul celor desemnate ca NATURA 2000. În plus, având în vedere prezenţa 
fostelor instalaţii petrochimice pe amplasament şi activităţile de dezafectare 
efectuate, amplasamentul nu constituie habitat pentru specii protejate, care să fi 
migrat şi să se fi stabilit aici. Cea mai apropiată arie inclusă în reţeaua siturilor Natura 
2000 este ROSCI0224 Scroviştea (sit de importanţă comunitară), aflat la aproximativ 
15 km în direcţie sudică faţă de Rafinărie. 

4.1.6 Peisajul 

Comuna Brazi are un peisaj dominat de prezenţa Rafinăriei şi a CET (centrală 
electrico-termică) Dalkia aflate în apropiere. Ambele aceste instalaţii sunt racordate 
la SEN prin numeroase linii de înaltă tensiune care traversează terenurile agricole 
deschise din împrejurimi, cu puţine exemplare de vegetaţie arboricolă. Peisajul zonei 
locale Brazi a fost clasificat ca sărac-obişnuit, având următoarele caracteristici: 

 teren agricol deschis; 

 periferie urbană cu prezenţa aşezărilor locale şi folosinţe ale terenului 
desemnate;  

 prezenţa unui număr semnificativ de linii electrice aeriene; şi 

 absenţa caracterelor naturale şi a vegetaţiei arboricole.  

4.1.7 Zgomotul 

Sursele individuale şi impactul cumulat al instalaţiilor din vecinătate au fost evaluate 
în cadrul studiului condiţiilor iniţiale privind zgomotul. Cel mai mare generator de 
zgomot în raport cu amplasamentul este societatea Linde Gas, situată în 
proximitatea de nord a amplasamentului şi care furnizează azot industrial Rafinăriei. 
La data efectuării studiului de zgomot, Linde Gas exploata o instalaţie de separare a 
aerului (ASU) – sursă semnificativă de zgomot. ASU a fost între timp dezafectată şi 
înlocuită cu o instalaţie modernă, mai puţin zgomotoasă. Alte surse de zgomot care 
afectează amplasamentul sunt CET Dalkia din apropiere şi compresoarele de 
aer/instalaţia de izomerizare a Rafinăriei.  

4.1.8 Mediul socio-economic şi patrimoniul cultural 

Municipiul Ploieşti, capitala judeţului Prahova se află la circa 6 km nord de CCCC şi 
are o populaţie de circa 248.688 de locuitori (recensământul din 2002).  
 
Judeţul Prahova are o istorie industrială semnificativă, în domeniul extracţiei 
petrolului şi gazelor şi al activităţilor de rafinare, care s-au desfăşurat în zonă din a 
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doua jumătate a sec. XIX. În zonă se află o serie de rafinării (Petrobrazi, Petrotel-
Lukoil, Astra Româna, Vega şi Steaua Română).  
 
Comuna Brazi (Brazi) este alcătuită din şase sate (Brazii de Sus, Brazii de Jos, 
Negoieşti, Popeşti, Băteşti şi Stejaru). Populaţia locală este de 8.300 locuitori, 80 % 
din forţa de muncă fiind angajată de Rafinărie şi de subcontractorii acesteia 
(comunicare personală a primarului comunei Brazi, 15 ianuarie 2009). 
 
Deoarece amplasamentul CCCC se află în perimetrul amplasamentului Rafinăriei, 
ocupat anterior de instalaţiile de prelucrare petrochimică şi până de curând a făcut 
obiectul lucrărilor de dezafectare, nu se pune problema existenţei unor vestigii ale 
patrimoniului cultural. 

4.2 Linia Electrică Aeriană (LEA)  

4.2.1 Solul Şi Geologia 

Terenul din afara Rafinăriei şi a Staţiei electrice Brazi Vest, peste care va trece LEA, 
are utilizare agricolă. Nu există evidenţiate şi alte utilizări ale terenurilor, în afară de 
cea agricolă, în afara Rafinăriei sau a Staţiei electrice Brazi Vest. Acest tip de 
utilizare a terenului nu are asociate surse de contaminare. Terenul din interiorul 
Rafinăriei în careva fi amplasată Staţia de conexiune din cadrul CCCC, a fost 
identificat ca fiind uşor contaminat cu produse petroliere. 
 
Formaţiunile geologie de adâncime aparţin Platformei Moesice şi includ formaţiuni 
ale sedimentarului neogen, aflate în structură monoclinică simplă şi continuitate de 
sedimentare verticală, reprezentate de formaţiuni pliocene în bază şi urmate până la 
suprafaţă de formaţiunile cuaternare. Formaţiunile pliocene din bază constau dintr-o 
alternanţă de argile, marne şi gresii. Depozite holocene de la suprafaţă de 
aproximativ 25 m sunt compuse mai ales din depozite aluviale grosiere şi intercalaţii 
lenticulare de argile, ambele aparţinând conului aluvial al Prahovei, care reprezintă 
un colector important al apelor subterane. 

4.2.2 Hidrologia Şi Hidrogeologia 

Traseul LEA este amplasată în extremitatea nordică a Câmpiei Române, în 
interfluviul dintre râurile Prahova şi Teleajen, deşi nu este amplasat lângă sau pe 
niciun corp de apă de suprafaţă (râu, pârâu sau lac) sau alt fel de zonă umedă 
(mlaştină, lac artificial, canal de irigaţie). Apa subterană locală este de aşteptat să fie 
la adâncimi similare cu cea interceptată în zona CCCC, şi anume de 4,0 - 5,5 m, şi 
având o direcţie de curgere pe direcţia NV spre SE către Râul Prahova. Condiţiile 
hidrogeologice din zonă sunt caracterizate de existenţa a trei strate acvifere, care 
includ: acviferul freatic Colentina, complexul acvifer Mostiştea şi complexul acvifer 
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Frăteşti. Acviferul freatic Colentina este amplasat în depozitele aluviale de suprafaţă, 
iar cel mai adânc acvifer, Frăteşti, este utilizat sursă de apă potabilă. 

4.2.3 Calitatea Aerului 

Calitatea aerului în zona LEA este influenţată mai ales de activităţile industriale ale 
Rafinăriei şi ale CET Dalkia. O anumită contribuţie locală la poluarea aerului în 
vecinătatea localităţilor Brazii de Sus, Negoieşti şi Ploieşti provine de la sursele de tip 
urban (sisteme de încălzire casnică, instituţională şi comercială, traficul rutier). 
Principalii poluanţi care influenţează calitatea aerului sunt SO2, NOx, particule în 
suspensie, compuşii organici volatili (COV) şi H2S. 
 

4.2.4 Zgomotul Şi Vibraţiile 

Zona locală din jurul Staţiei de conexiune din cadrul CCCC este afectată de zgomotul 
provenit de la activităţile industriale ale Rafinăriei sau din vecinătatea CET Dalkia. 
Staţia electrică Brazi Vest este afectată doar de zgomotul generat de activităţile 
existente curente ale transformatoarelor electrice existente şi ale traficului auto din 
apropiere. Zona centrală peste care vor trece circuitele LEA este o zonă agricolă 
nelocuită şi din această cauză nu este asociată cu zgomot intens. Cel mai apropiat 
receptor faţă de LEA este cartierul Ploieşti Vest, localizat la aproximativ 750 m în 
direcţia nord-estică faţă de Staţia electrică Brazi Vest. Satul Negoieşti este situat la 
aproximativ 1 km sud faţă de LEA. 

4.2.5 Radiaţia Electromagnetică 

Cea mai mare porţiune a traseului LEA va traversa un teren deschis agricol nelocuit, 
cel mai apropiat receptor fiind cartierul Ploieşti Vest, amplasat la aproximativ 750 m 
nord-est faţă de Staţia electrică Brazi Vest. 

4.2.6 Biodiversitatea 

Staţia de conexiune va fi amplasată în zona industrială a Rafinăriei, în timp ce 
extinderea Staţiei electrice Brazi Vest va implica dezvoltarea infrastructurii existente. 
Ambele amplasamente sunt antropizate ca urmare a activităţilor umane. Terenul 
peste care vor trece circuitele LEA, între CCCC şi Staţia electrică Brazi Vest este 
teren arabil, în prezent acesta fiind fie nelucrat, fie acoperit cu floră erbacee 
nedezvoltată. Fauna este slab reprezentată şi include mai ales amfibieni, reptile mici 
şi rozătoare. Terenul destinat pentru LEA nu este inclus în niciun site Natura 2000, 
sau alt tip de zonă protejată. 
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4.2.7 Peisajul 

Amplasamentul Staţiei de conexiune aferentă CCCC, aflat în incinta Rafinăriei este 
clasificat ca fiind de folosinţă industrială, ca şi Staţia electrică Brazi Vest, unde se vor 
executa lucrările de extindere. Suprafaţa ca va fi ocupată de circuitele LEA este 
caracterizată ca fiind de câmpie plană tipică, fără niciun fel de vegetaţie arboricolă. 
Vegetaţia este formată din specii erbacee nedezvoltate. Peisajul este traversat de un 
număr important de LEA. 

4.2.8 Mediul Socio-Economic 

În cadrul comunei Brazi există şase sate. Populaţia locală cuprinde un număr de 
8.300 locuitori, din care 80 % a forţei de muncă locale este angajată de Rafinărie şi 
de sub-contractorii acesteia. În cadrul comunei Bărcăneşti există cinci sate, cu o 
populaţie totală de aproximativ 9.300 de locuitori. Cele mai apropiate aşezări faţă de 
LEA sunt cartierul Ploieşti Vest şi localitatea Negoieşti, localizate la 750m nord-est şi 
respectiv 1km sud de LEA. 
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5. FORME DE IMPACT ŞI MĂSURI DE DIMINUARE 

Evaluarea formelor de impact asociate Proiectului a fost efectuată pentru fazele de 
construcţie, exploatare şi dezafectare. 
 
A fost evaluat impactul în raport cu sursele tipice de impact asupra mediului şi cu 
receptorii prezenţi în zonă. 

5.1 Centrala Electrică În Cogenerare Cu Ciclu Combinat 
(CCCC) 

5.1.1 Solul, geologia şi hidrogeologia 

Forme de impact  
 
Construcţia, exploatarea şi dezafectarea CCCC nu vor modifica în mod semnificativ 
starea actuală a solului şi geologiei de pe amplasament, deoarece zona a fost deja 
supusă unor acţiuni intensive de dezafectare a fostei infrastructuri de producţie 
petrochimică. Instalarea fundaţiilor pentru echipamentele grele sub nivelul pânzei 
freatice ar putea eventual modifica permanent direcţiile de curgere locale ale apei 
subterane şi introduce o contaminare ulterioară pe amplasament generată din zona 
Rafinăriei.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Vor fi instalate noi puţuri de monitorizare a apei subterane pe perimetrul 
amplasamentului CCCC, care să permită prelevarea de probe/monitorizarea 
permanentă pe toată durata existenţei CCCC. 

5.1.2 Apa şi apele uzate 

Forme de impact  
 
CCCC va avea nevoie de volume semnificative de apă în scopuri potabile, 
tehnologice şi pentru stingerea incendiilor pe toată durata exploatării (sistem de 
încălzire/răcire a apei în ciclu combinat) şi în fazele de construcţie/dezafectare 
(utilizări multifuncţionale, ca de exemplu pentru reducerea emisiilor de praf). CCCC 
va genera ape uzate sub formă de ape fecaloid-menajere de la personal, ape uzate 
tehnologice din activităţi de decarbonatare/demineralizare a apei în sistemul de 
încălzire/răcire a apei în ciclu combinat şi de şiroiri de suprafaţă/ape pluviale în urma 
fenomenelor meteorologice.  
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Măsuri de diminuare 
 
Apa potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor necesară CCCC va fi 
obţinută din diferite racorduri la reţelele existente de alimentare cu apă ale Rafinăriei. 
Apele uzate provenite de la CCCC vor fi gospodărite în sisteme separate de 
colectare, pentru apele fecaloid-menajere, industriale, precum şi pentru apele 
pluviale. Apele uzate tehnologice vor fi colectate şi epurate într-o staţie de epurare 
separată, care va fi instalată la CCCC, iar apele uzate fecaloid-menajere şi apele 
pluviale vor fi colectate şi dirijate în sistemele de colectare/epurare/evacuare a apelor 
uzate din cadrul Rafinărie.   

5.1.3 Calitatea aerului 

Pentru realizarea CCCC a fost selectată tehnologia de ardere a gazelor naturale în 
ciclu combinat. Această metodă este cea mai eficientă şi are asociate cele mai 
reduse emisii de poluanţi atmosferici, în comparaţie cu alţi combustibili. 
 
Forme de impact 
 
Cele mai importante emisii atmosferice provenite de la CCCC vor rezulta în faza de 
exploatare, când se vor arde gaze naturale pentru acţionarea turbinelor cu gaze şi 
generarea de abur pentru turbina cu abur. Principalul poluant asociat funcţionării 
CCCC va fi reprezentat de oxizii de azot (NOx).  
 
Alte emisii atmosferice produse în faza de construcţie/dezafectare vor consta din 
pulberi în perioadele secetoase şi gaze de eşapament provenite de la utilajele 
grele/echipamentele funcţionale.  
 
Deoarece CCCC se află în imediata apropiere a unor surse semnificative de emisii 
de NOx şi SOx din cadrul Rafinăriei înseşi sau de la CET Dalkia aflată în apropiere, 
există posibilitatea depăşirii limitelor de calitate a aerului ca urmare a efectului 
cumulat al tuturor surselor.  
 
Măsuri de diminuare 
 
La CCCC vor fi montate arzătoare cu emisii reduse de NOx pentru a nu se depăşi 
valorile limită stabilite prin Directiva UE privind Instalaţiile mari de ardere. Conţinutul 
de sulf al gazelor naturale care vor fi utilizate drept combustibil la CCCC este redus 
şi, ca urmare, nu vor apărea emisii semnificative de SOx. Pentru monitorizarea 
concentraţiilor de NOx şi CO în gazele de ardere provenite de la CCCC se vor instala 
echipamente de monitorizare în timp real la coşurile de evacuare aferente turbinelor 
cu gaze. 
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Alte emisii atmosferice din fazele de construcţie/dezafectare vor fi controlate cu 
ajutorul măsurilor specifice de diminuare, precum stropirea suprafeţelor de lucru pe 
şantier pentru a reduce emisiile de praf, reducerea vitezelor de deplasare a 
vehiculelor, precum şi utilizarea de măsuri adecvate pentru a diminua nivelul emisiilor 
de gaze de eşapament de la utilajele mobile.  
 
În prezent, la Rafinăria Petrobrazi, este în curs de implementare un program de 
modernizare a unor instalaţii generatoare de emisii atmosferice, în conformitate cu 
Planul de acţiune inclus în autorizaţia integrată de mediu. După realizarea acestui 
program, configuraţia şi caracteristicile surselor de emisii atmosferice se vor 
modifica. Dat fiind că, viitoarea CCCC va emite poluanţi comuni cu cei principali 
generaţi de Rafinăria Petrobrazi şi de CET Dalkia, după punerea în funcţiune a 
CCCC se va realiza un studiu privind impactul asupra calităţii aerului (care va include 
modelarea dispersiei) care să pună în evidenţă aportul CCCC la poluarea zonei şi 
efectul cumulat al funcţionării CCCC simultan cu Rafinăria Petrobrazi şi CET Dalkia. 

5.1.4 Zgomot 

Forme de impact 
 
În raport cu receptorii sensibili, precum aşezarea apropiată de la Negoieşti, traficul 
rutier constând din vehicule de marfă uşoare şi grele, care se deplasează la/spre 
CCCC va reprezenta cea mai mare sursă de zgomot pe durata fazelor de construcţie 
şi de dezafectare ale CCCC. În faza de exploatare, turbinele cu gaze vor fi cele care 
vor produce cel mai puternic zgomot. Zgomotul generat de turbinele cu gaze poate 
depăşi nivelurile acceptabile de zgomot pentru sănătatea lucrătorilor la locul de 
muncă pe amplasamentul CCCC, ca şi nivelul de zgomot ambiental la limita 
amplasamentului CCCC şi în aşezarea apropiată Negoieşti. 
 
Măsuri de diminuare 
 
Pentru a reduce nivelul de zgomot generat de traficul rutier la şi dinspre 
amplasament pe durata fazelor de construcţie şi de dezafectare ale CCCC, se va 
implementa un Plan de management al traficului, care va fi comunicat tuturor 
şoferilor, cu indicarea traseelor adecvate de urmat, pentru a se ocoli zonele populate 
şi care va indica şi cele mai bune practici de adoptat, precum reducerea vitezei. 
 
Turbinele cu gaze, vor fi construite, conform pachetului standard de construcţie oferit 
de furnizor, în incinte speciale de atenuare a zgomotului, cu amortizoare de zgomot 
integrate la orificiile de admisie a aerului în turbina cu gaze şi pe canalele de 
evacuarea a gazelor. 
 
Pe timpul funcţionării CCCC se vor face anual monitorizări de zgomot, care să 
urmărească expunerea lucrătorilor la zgomot la locul de muncă pe amplasamentul 
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CCCC, ca şi nivelul de zgomot ambiental la limita perimetrului CCCC şi în aşezările 
apropiate, precum Negoieşti. 

5.1.5 Depozitarea şi manevrarea materialelor de periculoase  

Forme de impact 
 
Pe durata existenţei CCCC, va apărea probabil necesitatea de a depozita materiale 
periculoase pe amplasament, ca de exemplu: carburanţi, uleiuri, lubrifianţi, acizi, 
baze etc. necesare pentru funcţionarea/întreţinerea maşinilor/vehiculelor şi pentru 
utilizare ca reactivi tehnologici. Depozitarea şi manevrarea necorespunzătoare a 
materialelor sus menţionate ar putea duce la contaminarea solului de pe suprafeţele 
libere/canalele de scurgere deschise şi pot prezenta riscuri inutile pentru lucrători. 
 
Măsuri de diminuare 
 
Materialele periculoase vor fi stocate în zone acoperite şi asigurate, pe suprafeţe 
impermeabilizate şi prevăzute cu cuve de retenţie şi materiale de intervenţie în caz 
de poluare accidentală, amplasate în apropiere. Personalul care activează pe 
şantierul de construcţie al CCCC va fi de asemenea instruit corespunzător cu privire 
la procedurile de intervenţie în caz de poluare accidentală, asigurându-se astfel că 
orice poluare este imediat stopată şi îndepărtată. Vehiculele utilizate pe 
amplasament vor fi întreţinute cu regularitate şi cele care rămân peste noapte pe 
amplasament vor fi dotate cu tăvi de reţinere a scurgerilor pentru a se evita 
contaminarea solului. 

5.1.6 Biodiversitatea 

Forme de impact 
 
Având în vedere prezenţa fostelor instalaţii petrochimice pe amplasament şi 
activităţile de dezafectare efectuate, amplasamentul nu constituie şi nu va constitui 
un habitat pentru specii de floră şi faună. Ca urmare, nu vor fi generate forme de 
impact asupra biodiversităţii.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Nu sunt planificate măsuri de diminuare. 

5.1.7 Peisajul 

Forme de impact 
 
Instalarea CCCC pe platforma Rafinăriei existente, într-o zonă ocupată anterior de 
instalaţii petrochimice nu va modifica semnificativ aspectul peisajului local. 
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Măsuri de diminuare 
 
Nu sunt planificate măsuri de diminuare. 

5.1.8 Mediul socio-economic 

Forme de impact 
 
Deoarece CCCC va fi construită în perimetrul Rafinăriei pe un teren deţinut/exploatat 
de Petrom, nu este necesară achiziţionarea de terenuri de la terţi. 
 
În timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie/dezafectare a CCCC vor apărea 
creşteri semnificative ale intensităţii traficului rutier. Această creştere a traficului 
rutier, mai ales în apropierea micilor aşezări, ar putea prezenta un risc sporit pentru 
siguranţa publică. 
 
Principalul efect pozitiv al dezvoltării CCCC va fi asociat creşterii mari de venit din 
impozite pentru Consiliul Local Brazi. Înainte de construcţia CCCC, din impozitele 
colectate în zonă se finanţa dezvoltarea, printre altele, a următoarelor elemente de 
infrastructură publică: 

 Finalizarea a două săli de sport la Popeşti (2005) şi Băteşti (2007); şi 

 Începerea lucrărilor de construcţie la: 
o Sala Polivalentă la Brazii de Sus; 
o Dispensare umane la Popeşti şi Negoieşti; 
o Dispensar veterinar la Popeşti; 
o Grădiniţe de copii la Brazii de Sus şi Negoieşti; 
o Sisteme de canalizare în Brazii de Sus şi Brazii de Jos; şi  
o Amenajare zonă centrală în Brazii de Jos. 

 
Fondurile din impozitele plătite de CCCC vor fi utilizate pentru sprijinirea investiţiilor 
susmenţionate până la finalizare şi pentru finanţarea: 

 Fazei de proiectare a noului complex sportiv din Negoieşti; 

 Sistemului de canalizare din Popeşti şi Negoieşti; 

 Extinderii reţelei de alimentare cu apă din Stejaru; şi 

 Construcţiei de locuinţe; şi  

 Cimitirului din Băteşti.  
 
Măsuri de diminuare 
 
O dată cu gestionarea zgomotului provenit din activităţile asociate CCCC, Planul de 
management al traficului care va fi elaborat va indica traseele adecvate pentru 
evitarea zonelor populate, prin aceasta reducându-se şi riscul de incidente.  
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5.2 Conducta de Gaze Naturale 

Analiza de mediu şi socială pentru conductă va fi efectuată în trimestrul III al anului 
2009, după supunerea aprobării de autorităţi a traseului final. 
.  

5.3 Linia Electrică Aeriană (LEA) 

5.3.1 Solul şi geologia  

Forme de impact 
 
Între Rafinărie, unde va fi instalată staţia de conexiune de la CCCC şi Staţia electrică 
Brazi Vest se găsesc terenuri deschise cu folosinţe agricole. Principalele efecte 
adverse ale Racordului LEA vor apărea în faza de construcţie, când se vor efectua 
excavaţii de sol (în 20 de puncte izolate în total) pentru instalarea fundaţiilor stâlpilor 
de tensiune şi tragerea cablurilor. Poate apărea o oarecare compactare a solurilor pe 
traseul de 3 km al LEA, ca urmare a utilizării de vehicule şi utilaje de construcţie şi 
transport. În timpul exploatării LEA nu vor fi afectate solurile şi geologia.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Deoarece toate lucrările de instalare a stâlpilor de tensiune vor fi relativ de scurtă 
durată şi localizate, nu se preconizează alte măsuri de diminuare a impactului.  
 

5.3.2 Apa 

Forme de impact 
 
Apa subterană poate fi afectată de lucrările de construcţie dacă fundaţiile stâlpilor vor 
trebui să fie instalate sub nivelul pânzei freatice. În faza de construcţie va fi necesară 
apă potabilă pentru consumul uman şi apă industrială pentru utilizări generale de 
construcţii. În timpul exploatării, nu va fi necesară decât apă potabilă pentru consum 
uman pentru personalul operator. Apa potabilă şi tehnologică necesară va fi obţinută 
din reţelele de alimentare cu apă existente ale Staţiei electrice Brazi Vest şi 
Rafinăriei. Apele uzate vor consta în principal din ape uzate fecaloid-menajere de la 
personalul operator al Racordului LEA şi din ape pluviale pe timpul desfăşurării 
activităţilor de construcţie şi de exploatare. Volumele de ape uzate tehnologice 
generate vor fi neglijabile.  
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Măsuri de diminuare 
 
În cazul în care în lucrările de instalare a stâlpilor vor intercepta nivelul apei freatice, 
se va proceda la evacuarea acesteia. Apa colectată va fi evacuată în mod controlat 
în reţelele de canalizare existente ale Staţiei electrice Brazi Vest şi Rafinăriei. 
Similar, apa uzată fecaloid-menajeră va fi colectată cu ajutorul toaletelor mobile în 
faza de construcţie şi va fi eliminate prin operatori autorizaţi.  

5.3.3 Calitatea aerului 

Forme de impact 
 
Principalele forme de impact vor apărea în faza de construcţie, sub forma prafului şi 
a gazelor de eşapament provenite de la traficul vehiculelor şi de la utilajele de pe 
traseul LEA. Cel mai apropiat receptor sensibil pentru LEA este cartierul Ploieşti 
Vest, situat la circa 750 m nord-est. Funcţionarea normală a LEA nu va determina 
emisii atmosferice semnificative.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Va fi elaborat un Plan de management al traficului pentru faza de construcţie în care 
să fie trasate rutele adecvate de acces la LEA, evitarea zonelor populate şi 
comunicarea limitărilor de viteză aplicabile către şoferii vehiculelor de construcţii. În 
zonele unde au loc excavaţii, suprafaţa terenului va fi menţinută umedă pentru a se 
reduce generarea de praf. Vor fi exploatate corespunzător utilaje de construcţii cu 
emisii reduse, care vor fi oprite pe timpul în care nu lucrează efectiv. Va fi elaborat şi 
implementat un Plan de management al calităţii aerului, prin care vor fi diminuate 
efectele adverse asupra calităţii aerului.  
 

5.3.4 Zgomot şi vibraţii 

Forme de impact 
 
Funcţionarea normală a LEA nu va determina zgomot excesiv. Principalele efecte ale 
zgomotului vor apărea în faza de construcţie şi vor proveni de la 
echipamentele/utilajele care vor instala stâlpi/cabluri şi transformatoare. Cel mai 
apropiat receptor pentru Racordul LEA este situat la 750 m în direcţie nord-est faţă 
de Staţia electrică Brazi Vest.  
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Măsuri de diminuare 
 
Deoarece Racordul LEA se va afla la distanţe relativ mari de receptorii sensibili, nu 
sunt planificate măsuri speciale de diminuare, în afara celor obişnuite, cum ar fi 
folosirea de utilaje în stare bună de funcţionare, în timpul orelor din zi.  

5.3.5 Radiaţia electromagnetică 

Forme de impact 
 
Racordul LEA va produce radiaţii electromagnetice numai în faza de exploatare. 
Radiaţia electromagnetică generează un câmp electric şi magnetic cu oscilaţii de 
fază perpendiculare unul pe altul şi ambele perpendiculare pe direcţia de propagare 
a energiei. În funcţie de mărimea curentului, aceste radiaţii sunt dăunătoare sănătăţii 
umane. 
 
Măsuri de diminuare 
 
Radiaţia electromagnetică produsă de LEA nu va depăşi pragul peste care pot 
apărea efecte negative asupra organismele umane din zona de influenţă a LEA. 
După instalare, vor deveni aplicabile anumite restricţii de folosinţă a terenurilor în 
zona tampon din jurul LEA, menite să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă şi 
prevenirea impactului asupra sănătăţii umane. Cel mai apropiat receptor sensibil 
pentru Racordul LEA este situat la 750m în direcţie nord-est. 

5.3.6 Biodiversitatea 

Forme de impact 
 
Racordul LEA va fi situat parţial pe amplasamentul Rafinăriei şi va traversa terenuri 
agricole deschise până la Staţia electrică Brazi Vest. Activităţile de construcţie ale 
LEA vor perturba temporar flora şi fauna locală.  
 
 
Măsuri de diminuare 
 
Deoarece LEA nu trece prin sau prin apropierea unor zone protejate, nu sunt 
planificate alte măsuri de diminuare a impactului. 
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5.3.7 Peisajul 

Forme de impact 
 
Instalarea LEA va fi observabilă în comunităţile locale din zonă. Cel mai apropiat 
receptor sensibil pentru LEA este cartierul Ploieşti Vest, situat la 750 m nord-est.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Deoarece peisajul este traversat deja de mai multe LEA din apropierea Rafinăriei şi a 
Staţiei electrice Brazi Vest şi viitoarea LEA va urmări în bună măsură un coridor LEA 
existent, nu sunt planificate alte măsuri de atenuare a impactului. 

5.3.8 Mediul socio-economic 

Forme de impact 
 
Cea mai apropiată aşezare faţă de LEA este cartierul Ploieşti Vest, situat la 750m în 
direcţie nord-est. 
 
Deşi în faza de construcţie LEA va reprezenta o sursă de locuri de muncă pentru 
forţa de muncă locală, va fi necesar accesul pe diferite terenuri deţinute/exploatate 
de terţi. Deoarece LEA de transport al energiei electrice prezintă riscul inerent de 
electrocutare, după instalare, vor deveni aplicabile anumite restricţii de folosinţă a 
terenurilor de pe traseul LEA, pentru a se evita afectarea integrităţii stâlpilor etc. şi a 
se asigura transportul în siguranţă al energiei. Vor fi aplicabile restricţii de construire 
şi de plantarea de arbori în coridorul operaţional al circuitelor LEA. 
 
Lucrările de construcţie pot determina restricţii/perturbări ale activităţilor agricole.  
 
Măsuri de diminuare 
 
Va fi interzis accesul publicului în timpul construcţiei în zonele din imediata 
vecinătate a şantierului de construcţie prin instalarea de semne de avertizare şi de 
garduri în zona imediat adiacentă lucrărilor. Se vor stabili servituţile şi achiziţionarea 
de terenuri pentru instalarea stâlpilor de tensiune prin acord voluntar între vânzător şi 
cumpărător cu despăgubire echitabilă.  
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6. MANAGEMENTUL DE MEDIU ŞI SOCIAL 

Pentru a asigura implementarea şi managementul eficient al măsurilor de reducere a 
impactului planificate pe toată durata de existenţă a proiectului, au fost elaborate 
Planuri de acţiune specifice de management de mediu şi social pentru fiecare 
componentă a Proiectului – CCCC, LEA şi legături cu Rafinăria, sintetizate în 
secţiunile de mai sus referitoare la măsurile de diminuare.  
 
Analiza de mediu şi socială pentru conductă, împreună cu planul de acţiune de 
mediu şi social, dacă va fi cazul, vor fi realizate în trim. III 2009, când traseul va fi 
finalizat şi va fi supus aprobării autorităţilor. 
 
Principalele acţiuni din Planurile de acţiune de mediu şi social constau din planurile 
de management elaborate pentru diminuarea formelor de impact asupra 
componentelor de mediu, lucrătorilor şi populaţiei. Planurile de management se 
referă la managementul calităţii apelor uzate, solului, apelor subterane şi de 
suprafaţă, biodiversităţii, emisiilor atmosferice, zgomotului şi vibraţiilor, manevrării 
materialelor şi stocării materialelor şi gestionării şi eliminării deşeurilor.  
 
Pentru a asigura menţinerea performanţelor de mediu pe toată durata Proiectului, de 
către toate entităţile care desfăşoară lucrări de construcţie, exploatare şi dezafectare 
la CCCC, conductă sau LEA, vor fi transmise către Petrom rapoarte periodice, iar 
acesta va elabora un Raport anual privind performanţa de mediu a Proiectului ce va 
fi făcut public. 
 
În Figura 6 de mai jos sunt prezentate canalele de raportare urmărite în cadrul 
Proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Figura 6: Canale de raportare a performanţelor de mediu 

 
 
Managementul adecvat al aspectelor de siguranţă şi de protecţie a muncii va juca un 
rol important în implementarea cu succes a Proiectului. Pe toată durata proiectului, 
de la construcţie până la dezafectare, incidentele de siguranţă şi de protecţie a 
muncii vor fi înregistrate şi se vor prezenta anual statistici în cadrul Raportului anual 
de performanţă elaborat de Petrom. Standardele de siguranţă şi de protecţie a 
muncii ce vor fi implementate componentele /antreprenorii contractaţi în proiect vor 
respecta cel puţin standardele actuale practicate de Petrom.  
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7. CONSULTAREA PUBLICULUI ÎN VIITOR 

Pentru a angaja efectiv factorii afectaţi din cadrul proiectului, a fost elaborat un Plan 
de implicare a factorilor interesaţi. Scopul acestuia este de a descrie strategia şi 
programul de implicare a factorilor interesaţi în mod adecvat pe toată durata de 
existenţă a proiectului şi de a permite formularea de reclamaţii/observaţii de către 
public şi răspunsul adecvat la acestea.  
 
Planul de implicare a factorilor interesaţi poate fi consultat în cadrul prezentului 
pachet informativ şi în diferite locaţii din zona afectată de proiect, inclusiv la Primăria 
Brazi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, ca şi pe paginile de internet ale 
Petrom (www.petrom.ro), respectiv Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului 
Piteşti (www.arpmsm3.ro). 
 

7.1 Implicarea viitoare a factorilor interesaţi privind CCCC 

Deoarece viitoarea investiţie se încadrează în prevederile Directivei IPPC, 
autorizarea acesteia va trebui să fie obţinută în faza de construcţie, după montarea 
echipamentelor, dar înainte de punerea în funcţiune. Potrivit legislaţiei române, 
procedura de solicitare a unei autorizaţii integrate de mediu va implica informarea şi 
consultarea publicului, inclusiv organizarea unei noi dezbateri publice. După punerea 
în funcţiune a CCCC, toate emisiile poluante vor fi monitorizate, iar datele vor fi puse 
la dispoziţia publicului. 
 

7.2 Implementarea viitoare a factorilor interesaţi privind 
conducta de gaze 

Traseul final al conductei nu a fost încă finalizat şi supus autorităţilor pentru 
autorizare. După finalizarea traseului conductei se va decide dacă va fi necesară sau 
nu, o evaluare de mediu completă.  
 

7.3 Implementarea viitoare a factorilor interesaţi privind LEA 

 
Datorită lungimii limitate a LEA propuse (aproximativ 3 km) şi impactului redus al 
acesteia asupra mediului şi a altor receptori, APM Prahova nu a solicitat evaluarea 
impactului asupra mediului pentru linia de înaltă tensiune şi pentru extinderea Staţiei 
electrice Brazi Vest.  
 
 

http://www.petrom.ro/
http://www.arpmsm3.ro/
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