Consecințe a activităților asupra mediului
Anunt privind Construirea instalatii tratare ape uzate: SC. Schulte & Schmidt
SRL, titular al proiectului “Construire instalații tratare ape uzate”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind
emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul: Instalație tratare ape uzate,
propus a fi amplasat în incinta societății din Brașov str. Alunului nr. 10. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Brașov str. Politehnicii nr. 3 în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între
orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Raport : trimestrul I / 2019
În scopul diseminării active a informației privind mediul, S.C. Schulte & Schmidt
S.R.L. în conformitate cu HG 878/ 2005 art. 26 aliniatul 1, monitorizează conform
Rapoartelor de încercări nr.
7991,7992,7993,7994,7795; 7796; 7797,7998 / 21.02.2018:
- Concentrația medie ponderată de CO2, NO2, și SO2 din atmosfera locului de
muncă
- Emisiile dirijate de pulberi totale
- Emisiile dirijate de poluanți din surse fixe
- Analiza pentru zgomotul profesional
Valorile determinărilor s-au încadrat în prevederile Ordinului 462/ 1993 și a HG.
1218/ 2006.

12.09.2019
Anunt privind

solicitarea emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu

SC. Schulte & Schmidt SRL, cu sediul in Brasov str. Alunului nr. 10, anunta depunerea
solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Activitatea se incadreaza in anexa
nr. 1 a Legii nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale, punctul 2.5.b)
Informatiile privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se
solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine de la la sediul APM Brașov
str. Politehnicii nr. 3 în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri între orele 8-14.
Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM
Brasov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro pana la data de 15 octombrie 2019.

Elaborat: dl. Mircea Diaconu
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Consecințe a activităților asupra mediului
Raport : trimestrul I / 2018

În scopul diseminării active a informației privind mediul, S.C. Schulte & Schmidt S.R.L. în
conformitate cu HG 878/ 2005 art. 26 aliniatul 1, monitorizează conform Rapoartelor de încercări nr.
6795; 6794; 6790/ 21.02.2018:
-

Concentrația medie ponderată de CO2, NO2, și SO2 din atmosfera locului de muncă
Emisiile dirijate de pulberi totale
Emisiile dirijate de poluanți din surse fixe

Valorile determinărilor s-au încadrat în prevederile Ordinului 462/ 1993 și a HG. 1218/ 2006.

Raport : trimestrul II / 2018

In urma proceselor tehnologice desfasurate, rezulta cantitati importante de deseuri de emulsii
apoase uzate (Cod deseu 12.01.09*- Emulsii şi soluții de ungere uzate fără halogeni), deseuri, care in
prezent sunt eliminate prin firma externa autorizata.
Pentru a elimina costurile mari ce rezulta din eliminarea acestora, prin firme externe, societatea
noastra are in vedere montarea unei statii de tratare performante, care combina tratamentul fizicochimic cu tratamentul adsorbtiv pe carbune activ, in scopul atingerii unor obiective de protecția
mediului, referitor la gestionarea deseurilor si a calității efluentului preepurat la evacuarea in reteaua
de canalizare municipala.

Raport : trimestrul III / 2018
In scopul:
a) Colectarii, transportului si depozitarii deseurilor reciclabile, precolectate selectiv
(hartie, plastic, deseuri menajere)
b) Colectarii,transportului la rampa ecologica autorizata a deseurilor din constructii
Societatea noastra a incheiat la 23.07.2018 Contractul nr. 110 , prestari servicii de salubritate cu
SC BRAI-CATA SRL din Brasov.

Raport : trimestrul IV / 2018
In luna noiembrie 2018 Societatea noastra a depus la Agentia pentru Protectia Mediului
Brasov documentatia necesara in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru Proiectul: “Instalatie
de tratare ape uzate” conform Certificatului de Urbanism nr. 2473 / 19/09/2018 emis de Primaria
Brasov.
Elaborat: dl. Mircea Diaconu
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