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Teza de doctorat este structurată în 8 capitole, care se desfăşoară pe 150 de pagini. 
 

În Introducere se reliefează faptul că protejarea şi conservarea mediului, deşi sunt probleme 

globale ale omenirii, trebuie să fie, în primul rând, o preocupare de interes naţional, economic şi socio-uman, 
cu rol determinant în strategia de dezvoltare durabilă a societăţii. 

Progresul tehnic aduce cu sine, pe lângă binefaceri pentru om şi numeroase neajunsuri, precum 
poluarea, care ameninţă cu distrugerea mediului înconjurător. 

Instalaţiile energetice, respectiv termocentralele care folosesc drept combustibil cărbunele, prezintă 
un impact complex asupra tuturor componentelor de mediu din zona învecinată acestora (atmosferă, apă, 
sol, floră şi faună, aliment şi habitaclu), încât sectorul energetic este considerat ca principală sursă de 
poluare a mediului. 

Funcţionarea termocentralelor care utilizează drept combustibil cărbunele energetic va necesita şi în 
viitor o atenţie maximă a producătorilor de energie electrică, precum şi a organismelor abilitate pentru 
protejarea mediului ambiant, ştiut fiind efectul ireversibil al poluării.  

Efectuarea studiului de caz din cadrul tezei, pentru SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA, va 
constitui un exemplu demn de urmat pentru întregul sector energetic românesc, unde niciun fel de efort nu 
este prea mare pentru salvarea şi conservarea naturii. 

Capitolul 1 - Termocentralele– elemente de siguranţă în alimentarea cu energie electrică şi 

termică face o prezentare generală a industriei de producere a energiei electrice ca un sector strategic 

pentru orice stat, care îşi doreşte o dezvoltare economică, socială, strategică şi politică la nivelul secolului 
XXI. 

În prezent, România - ţară membră a Uniunii Europene- trebuie să-şi valorifice la maxim avantajele 
geostrategice, potenţialul energetic şi nu în ultimul rând posibilitatea de a deveni un important coridor de 
tranzit dinspre producătorii răsăriteni spre consumatorii occidentali. 

Pe plan mondial, cărbunele a fost şi rămâne una din principalele resurse primare de energie,  

fiind opţiunea cea mai ieftină pentru generarea de energie. Zăcămintele de cărbune sunt disponibile în 
cantităţi mari, exploatarea lui făcându-se cu preţuri mai stabile şi mai puţin sensibile la o serie de 
evenimente internaţionale, dar, are dezavantajul unor costuri importante suplimentare, datorită tehnologiilor 
necesare de reducere a emisiilor în mediul ambiant. 

România, una dintre cele mai importante ţări producătoare de cărbune în Europa, are o lungă tradiţie 
în industria minieră şi are importante rezerve de cărbune, care pot asigura continuitatea producţiei pentru 

mai mult de 150 de ani. 
Din păcate, după 1989, producţia de cărbune din ţara noastră aproape că s-a înjumătăţit, mai ales 

din cauza descreşterii activităţii miniere şi a reducerii consumului de cărbune (atât din partea industriei, ca 
siderurgia, cât şi gospodăriile - pentru căldura consumată din centralele pe bază de cărbune). În prezent, 

România importă mai ales huilă, dar şi ponderea cărbunelui importat a scăzut la un sfert în comparaţie cu 
1990. 

Din Strategia Energetică a României reiese că perspectivele privind producţia de energie electrică 

bazată pe cărbune în România nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare, un semn de întrebare existând şi 
asupra C.T.E.- Mintia, care funcţionează pe bază de huilă autohtonă (din bazinul minier al Văii Jiului). Este 
posibil, din considerente de protecţie socială în domeniul mineritului, ca minimum două grupuri să rămână în 
funcţiune, în condiţiile în care acestea vor respecta legislaţia de mediu. 

Capitolul 2 - Impactul centralelor termoelectrice bazate pe combustibili fosili asupra 
mediului înconjurător analizează detaliat sectorul energetic, în general, cel românesc cu precădere, din 
punct de vedere al efectelor importante, directe sau indirecte, la scară locală, regională sau globală asupra 

componentelor de mediu. Impactul activităţilor legate de producerea energiei electrice asupra mediului diferă 
în funcţie de etapa de transformare şi de tipul energiei primare. 

Impactul pe care îl au termocentralele pe cărbune asupra componentelor de mediu poate fi: climatic, 
asupra apelor subterane şi a celor de suprafaţă, asupra solului, asupra vegetaţiei, asupra sănătăţii oamenilor 
sau estetic. 

La nivel european şi internaţional există preocupări privind elaborarea de strategii şi acţiuni optime 

de reducere a poluării mediului. Astfel, Directiva 2010/75/UE (IED) –Directiva Emisiilor Industriale, 
transpusă în legislaţia românească prin Legea 278/2013 –privind emisiile industriale, care a intrat în 
vigoare începând cu 01.01.2016, are ca obiectiv general reducerea emisiilor poluante în atmosferă, apă, 
sol, precum şi deşeurile provenite din agricultură şi industrie, cu scopul de a atinge cel mai înalt nivel de 
protecţie a mediului şi sănătăţii. 

Principalele obiective ale actualului cadru european pentru politica privind energia şi clima, care 
trebuie atinse până în 2020, sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (20%); ponderea energiei din 

sursele regenerabile (20%); îmbunătăţirile în domeniul eficienţei energetice (20%). 
Capitolul 3 - Electrocentrale Deva – încadrarea în mediu se ocupă în mod special de Sucursala 

Electrocentrale Deva, care prezintă o importanţă strategică pentru Sistemul Energetic Naţional (S.E.N.) 



datorită amplasării sale geografice, pe linia de 400 kV, ce face legătura cu reţeaua vest europeană, asigurând 

injecţia de putere obligatorie pentru funcţionarea stabilă a sistemului energetic interconectat. 

Sucursala Electrocentrale Deva (C.T.E. Mintia), cu o vechime de 46 de ani, în prezent face parte din 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - înfiinţată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 
1.023/2011 -privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca urmare a procesului de fuziune prin contopire a 
S.C. Electrocentrale Deva S.A. şi S.C. P.E.E.T. Electrocentrale Paroşeni S.A., societăţi care au fuzionat la data 

de 01.11.2012. Ulterior (august 2013), în cadrul S.C.E. Hunedoara au fost incluse și minele viabile din 
cadrul Companiei Naționale a Huilei (CNH), respectiv: E.M Lonea, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan și E.M. Lupeni. 

În lucrare, se prezintă în detaliu poziţia geografică, geomorfologia arealului pe care este amplasată 
termocentrala, geologia subsolului, hidrologia şi hidrogeologia zonei, clima, vegetaţia, flora şi fauna din zonă. 
De asemenea, se face o scurtă incursiune în istoria acestei unităţi economice. 

Capitolul 4 - Descrierea Sucursalei Electrocentrale Mintia – Deva face o prezentare a 
principalelor obiecte şi procese tehnologice ale acesteia. 

C.T.E. Mintia are o putere instalată de 1075 MW, în 4 grupuri de condensaţie de 210 MW fiecare, şi 
un grup de condensaţie cu priză reglată de termoficare de 235 MWe şi 140 MWt pentru producerea energiei 
termice, alimentate de cazane de abur cu debitul de 660 t/h, presiunea de 140 bar, temperatura de 550º C, 
fiecare grup constituind o unitate independentă (grupul energetic nr. 1 a fost retras din exploatare în anul 

2012). 
Din punct de vedere al funcţionalităţii specifice, termocentrala Mintia cuprinde obiectele: partea 

termomecanică, partea electrică, conducerea centralizată, gospodăria de combustibil solid, partea 

hidrotehnică, instalaţiile de tratare chimică a apei şi depozitele de zgură şi cenuşă, descrise în teză în mod 
sintetic. 

Pentru îndeplinirea scopului final de producere a energiei electrice şi termice, la Electrocentrale Deva 
se desfăşoară următoarele principale procese tehnologice: alimentarea cu combustibil (cărbune, gaz metan 
şi/sau păcură), alimentarea cu apă (de răcire, de calitate folosită în scop tehnologic, potabilă), colectarea şi 
evacuarea apelor uzate, tratarea chimică a apei, evacuarea deşeurilor de zgură şi cenuşă şi desprăfuirea 

gazelor de ardere, procese descrise în scopul evidenţierii surselor de poluare şi a agenţilor poluanţi. 
Capitolul 5 - Studiul de caz – Impactul Electrocentrale Deva asupra mediului înconjurător 

este capitolul de bază al tezei. 
Pentru a stabili responsabilităţile, în ceea ce priveşte calitatea componentelor de mediu, ale unei 

unităţi economice într-un areal cu mai multe unităţi, aşa cum este şi zona Mintia – Deva, a fost necesară 
cunoaşterea ponderii aportului fiecărei unităţi/activităţi la afectarea componentelor de mediu din zona de 
amplasament. 

Dacă sursele de poluare a apelor pot fi mult mai bine atribuite unui poluator (ele fiind în general 
surse punctiforme), cele care poluează atmosfera, solul sau afectează biodiversitatea sunt mult mai greu de 
departajat pe vinovaţi. 

La Electrocentrale Deva au fost şi sunt afectate (într-o măsură mai mare sau mai mică) o serie de 
componente de mediu, şi anume: atmosfera, apele subterane şi de suprafaţă, solul şi biodiversitatea. 

Lunga activitate în cadrul acestei întreprinderi şi experienţă profesională în exploatarea, întreţinerea 
şi repararea instalaţiilor energetice care au impact asupra mediului, la care pot să adaug şi experienţa 

ultimilor ani de când mă ocup şi coordonez activitatea de mediu din cadrul termocentralei, mi-au permis să 
scot în evidenţă principalele probleme de mediu cu care se confruntă unitatea, probleme pe care le-am 
structurat în lucrare. 

În vederea evidenţierii şi măsurării nivelului emisiilor poluante la Electrocentrale Deva, în prezenta 
lucrare, s-au utilizat atât procedeele curente aplicate în vederea monitorizării componentelor de mediu, cât şi 
rezultatele obţinute pe baza cercetărilor cu diverşi terţi printre care şi Universitatea din Petroşani, cercetări la 

care mi-am adus şi eu aportul. 
Prin activităţile desfăşurate, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Sucursala 

Electrocentrale Deva are un impact deosebit asupra componentelor de mediu, a sănătăţii personalului din 

incintă, precum şi asupra populaţiei din localităţile învecinate şi nu numai. 
Agenţii poluanţi şi sursele de poluare pentru componenta de mediu aer la Sucursala 

Electrocentrale Deva sunt: 
- emisiile de SO2, NOx, pulberi şi CO2, care provin de la instalaţiile mari de ardere (IMA); 

- pulberile de cărbune provenite de la gospodăria de combustibil solid (cărbune), care au o acţiune 
zonală; 

- pulberile provenite de la depozitele de zgură-cenuşă, prin fenomenul de deflaţie (vântuire), când 
particulele solide de zgură-cenuşă sunt spulberate şi antrenate în atmosferă din cauza temperaturilor 
ridicate, umiditate redusă şi vânturi foarte puternice. 

Din cercetările efectuate asupra componentei de mediu aer s-a constatat că orice valoare reală a 
concentraţiei de poluanţi depăşeşte cu mult pe cea impusă de legislaţie. 



Agenţii poluanţi şi sursele de poluare pentru componenta de mediu apă la Electrocentrale 

Deva sunt: 

- apele de răcire rezultate din procesele de răcire cazane, turbină şi generator; 
- apele de la evacuarea hidraulică a zgurii şi cenuşii rezultate din formarea surplusului de transport 

a zgurii şi cenuşii; 
- apele uzate de la staţia chimică rezultate din procesul de demineralizare şi dedurizare a apei; 
- apele uzate de la cazane obţinute periodic prin spălarea cazanului; 

- apele uzate menajere de la grupurile sociale şi cantină. 
Activităţile de la Sucursala Electrocentrale Deva nu au un impact negativ semnificativ asupra 

componentei de mediu apă, în majoritatea cazurilor agenţii poluanţi trimiţând în emisarul principal, râul 
Mureş, ape ai căror indicatori de calitate au valori mult sub cele maxim admise de legislaţia în vigoare. 
Excepţie fac foarte puţini dintre aceştia, la care în decursul anilor s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 
maxime admise, depăşiri ce nu pot fi luate în considerare ca o stare permanentă la termocentrală. 

Agenţii poluanţi ai solului la Electrocentrale Deva sunt: 

- gazele evacuate prin coşul de fum datorită arderii cărbunilor, care se depun pe sol sub formă de 
pulberi sedimentabile; 

- depozitele de zgură şi cenuşă (Mureş şi Bejan) aflate în exploatare sau chiar după încetarea 
exploatării şi abandonarea lor, cu impact direct asupra mediului; 

Pentru evaluarea impactului asupra solului s-a analizat nivelul emisiilor de poluanţi în sol din baza 
de date avută la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.- Sucursala Electrocentrale Deva, date ce se 
obţin anual prin monitorizarea indicatorilor de calitate. 

Din cauza modului de evacuare şi dispersie pe cale aeriană a emisiilor dirijate şi nedirijate de poluanţi 
şi noxe, impactul principal asupra sănătăţii oamenilor se produce la nivelul aparatului respirator. De 
asemenea, o cale de acţiune a acestor poluanţi şi noxe este cea cutanată, prin contact cu aerosolii din aer. 

Dintre multiplele metode utilizate în prezent şi detaliat descrise în literatura de specialitate, în teza de 
doctorat, pentru evaluarea impactului activităților desfășurate la Sucursala Electrocentrale Deva asupra 
mediului înconjurător, s-au aplicat trei metode şi anume: 

 Metoda indicelui de poluare globală (IPG) în două variante, Rojanschi şi Popa, de unde a 
rezultat că la C.T.E. Mintia şi în zonele limitrofe mediul este supus efectului activităţii umane, cu 
disconfort formelor de viaţă.  

 Metoda MERI (Matricea de Evaluare Rapidă a Impactului), care califică mediul arealului 
analizat ca unul supus unui impact negativ moderat spre major; 

 Metoda evaluării integrate a impactului şi riscului poluării, care califică arealul aferent 
Electrocentrale Deva ca fiind un mediu grav afectat de activităţile umane cu riscuri medii, sunt 

necesare măsuri de prevenire. 
Din compararea rezultatelor obţinute prin metodele sus amintite se poate trage o concluzie finală şi 

generală că activităţile de la Electrocentrale Deva induc în mediul înconjurător un impact major cu 
riscuri medii la nivelul acceptabilităţii şi din acest motiv starea de sănătate a mediului trebuie 
permanent monitorizată. 

Capitolul 6 - Tehnologii moderne de limitare a poluării mediului ambiant datorată arderii 
combustibililor fosili în termocentrale prezintă atât soluţiile de reducere a poluării care s-au implementat 

sau sunt în curs de realizare la Electrocentrale Deva cât şi alte tehnologii posibil de aplicat. 
Printre problemele prioritare din domeniul energetic se numără controlul emisiilor de pulberi şi noxe 

gazoase (CO2, SO2, NOX), protecţia apelor, minimizarea şi dispunerea sigură a deşeurilor industriale. 
Aceste probleme, prezentate în lucrare, sunt caracteristice tuturor centralelor termoelectrice bazate 

pe combustibili fosili. 
La ELECTROCENTRALE Deva, pentru reducerea emisiilor de pulberi se vor realiza lucrări de reabilitare 

şi modernizare a electrofiltrelor, care vor reduce emisiile de pulberi în gazele de ardere evacuate la coşul de 
fum, la maxim 50 mg/Nm3. Respectarea valorilor de emisie prevăzute de Directiva 2010/75/UE -privind 
emisiile industriale, respectiv 20 mg/Nm3, se va face prin intermediul instalaţiei de desulfurare umedă a 

gazelor de ardere, care, prin pulverizarea suspensiei de calcar în gazele de ardere, va asigura reducerea 
valorilor limită de emisie de la 50 mg/Nm3 la 20 mg/Nm3, iar costurile lucrărilor se ridică la circa 5 milioane 
euro. 

La ELECTROCENTRALE Deva, având în vedere faptul că instalaţia energetică are o putere mai mare 

de 200 MWt, s-a stabilit ca metodă de reducere a a conţinutului de sulf din gazele de ardere, metoda 
desulfurării umede – WFGD bazată pe utilizarea calcarului ca reactiv. O instalaţie de desulfurare va deservi 
ambele cazane energetice CA şi CB de la grupurile energetrice nr. 3 şi 4. 

La ELECTROCENTRALE Deva, atât pentru grupul energetic nr. 3 cât şi pentru grupul energetic nr. 4, 
se doreşte realizarea unor Instalaţii noncatalitice de reducere a cantităţii de NOX (SNCR) din gazele de ardere 
de la ambele cazane energetice aferente grupurilor energetice. 

Se consideră că valori ale emisiei de NOx sub 200 mg/Nm3, pe tot domeniul de sarcini termice ale 

cazanului, se pot obţine doar prin implementarea unor măsuri primare asociate cu măsuri secundare. 



Reducerea emisiilor de la 600 - 700 mg/Nm3 (valori maximale) până la minim 200 mg/Nm3 doar prin măsuri 

primare, chiar prin tehnologii avansate, nu este posibilă, având în vedere şi conţinutul relativ ridicat de azot 

din combustibil 0,5 ÷ 0,7 %.  
Un ansamblu de măsuri combinate, măsuri primare şi măsuri secundare (denoxare noncatalitică), 

optim dozate sub aspectul randamentului de denoxare, constituie soluţia care asigură cerinţa de reducere a 
emisiei de NOx la valori sub 200 mg/Nm3 valori limită stipulate în conformitate cu Directiva 2010/75/UE -
privind emisiile industriale (IED). Prin realizarea instalaţiei de denoxare noncatalitică a gazelor de ardere 

(SNCR) ca măsură secundară, instalaţie care se va realiza la fiecare cazan energetic în parte, folosind ca 
reactiv ureea, se vor obţine valorile limită de emisie mult mai restrictive, de 200 mg/Nm3, iar costurile 
acestei lucrări se ridică la cca 1,5÷ 2 milioane euro/grup energetic. 

Emisia de monoxid de carbon poate fi redusă prin crearea condițiilor unei arderi perfecte: adică, o 
amestecare cât mai bună a combustibilului cu oxigenul; timpul de rezidenţă a combustibilului în focar 
suficient de mare pentru desfăşurarea reacţiilor de oxidare şi oxigen în cantitate suficientă pentru realizarea 
arderii. 

Procesul de reţinere a CO2 din gazele de ardere este o metodă efectivă de reducere a emisiei de CO2, 
care va trebui dezvoltată în viitor. 

Există, totuşi, câteva dificultăţi în aplicarea acestor tehnologii. Acestea includ consumul de energie şi 
de resurse materiale şi protecţia mediului. Din aceste motive trebuie dezvoltate tehnologii ecologice, care să 

susţină dezvoltarea energetică în viitorul foarte apropiat. 
Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) de reducere a emisiilor de metale grele constă în general în 

utilizarea dispozitivelor cu randament ridicat de desprăfuire precum ESPs sau FFs descrise în lucrare. 

Concluzia BAT pentru desulfurarea la umed prin scruber se referă la utilizarea unei instalaţii de 
tratare a apei uzate. Instalaţia de tratare a apei uzate constă din diferite tratări chimice pentru a îndepărta 
metalele grele şi pentru a reduce cantitatea de pulberi din apa ce intră în proces. Instalaţia de tratare include 
o reglare a nivelului de pH, precipitarea metalelor grele şi îndepărtarea pulberilor solide. Produsul final al 
tehnicilor de spălare la umed este gipsul, acesta fiind un produs comercial pentru instalaţii în majoritatea 
ţărilor Uniunii Europene. Poate fi vândut şi utilizat în locul gipsului natural. Practic aproape întreaga cantitate 

de gips produsă in instalaţiile energetice este utilizată în industria plăcilor de gips-carton. 
Generarea de energie utilizează în general o varietate de tehnologii de ardere. Pentru arderea 

combustibililor solizi: arderea pulverizată, arderea în pat fluidizat precum şi arderea pe grătar sunt 
considerate a fi BAT (corespund condiţiilor impuse de documentul BREF LCP – privind cele mai bune tehnici 
disponibile). 

Pre-tratarea combustibilului solid înseamnă în principal amestecarea, pentru asigurarea condiţiilor 
stabile de ardere şi pentru a reduce emisiile de vârf, un rol determinant îl are şi uscarea combustibilului. 

Capitolul 7 - Monitorizarea calităţii mediului în arealul de activitate al Sucursalei 
Electrocentrale Deva prezintă modul cum se realizează această activitate în conformitate cu O.U.G. nr. 
195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 - privind protecția mediului și Legea 278/2013 –privind emisiile 
industriale. Rezultatele măsurătorilor se înregistrează, se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată, 
stabilită de autoritatea de mediu. 

Sucursala Electrocentrale Deva monitorizează nivelul emisiilor de poluanţi în aer în condiţiile stabilite 
prin Autorizaţia Integrată de Mediu: 

- pentru IMA 1 se monitorizează orele de funcţionare cu frecvenţă lunară şi anuală; 
- pentru IMA 2 şi IMA 3 se monitorizează emisiile poluante (SO2, NOX şi pulberi) cu frecvenţă 

continuă, raportarea făcându-se cu frecvenţă lunară, trimestrială şi anuală. 
La Electrocentrale Deva, monitorizarea (evaluarea) emisiilor de poluanţi în atmosferǎ (concentraţia 

noxelor gazoase şi a pulberilor) se realizează la coşurile de fum, pe fiecare canal de gaze arse, de la 
electrofiltrele şi cazanele energetice, cu ajutorul aparaturii specializate: a) fixe (monitoring continuu) sau b) 
mobile (aparat TESTO – 350XL), prin măsurători efectuate prin: forţe proprii sau prin terţi (institute de 
specialitate). Monitorizarea noxelor gazoase (SO2, NOx, CO, O2) şi a debitelor la canalele de gaze arse de la 
grupurile energetice nr. 2, 4, 5 şi 6 se face prin Sistemul ENDA 661-Horiba, a concentrațiilor de pulberi în 

gazele de ardere cu Opacimetrele tip SICK/MAIHAK – FW 101, iar la grupul energetic nr. 3, cel mai 

performant grup al termocentralei prin sistemul SICK GME. 
Pe lângă măsurarea nivelului de poluare a emisiilor de la sursă - coşul de fum, se realizează si o 

urmărire a nivelului imisiilor la diferiţi receptori, în zona limitrofă termocentralei. 
Determinările gradului de poluare în imisie a atmosferei se face de către Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Deva printr-o reţea de puncte de măsurare situate într-o zonă care cuprinde termocentrala şi 
localităţile învecinate şi privesc calitatea aerului, şi radioactivitatea. 

Măsurătorile se realizează zilnic, săptămânal şi lunar şi vizează noxele gazoase (NO2, SO2, aerosoli-

pulberi în suspensie, CO / CO2) şi pulberile sedimentabile. 
În prezent, calitatea aerului în judeţul Hunedoara continuă tendinţa generală de îmbunătăţire din 

ultimii ani. 



În urma prelucrării datelor din reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului (pusă în funcţiune 

începând cu anul 2008) nu se observă creşteri semnificative faţă de anii precedenţi a valorilor medii anuale la 

majoritatea poluanţilor monitorizaţi. 
Capitolul 8 - Concluzii finale şi contribuţii personale sintetizează rezultatele cercetărilor efectuate 

de mine. În cele ce urmează prezint într-o formulă sintetică contribuţiile personale aduse la rezolvarea temei 
tezei de doctorat. 

În perioada de elaborare a tezei de doctorat, în urma cercetărilor efectuate şi a implementării în 

practică a unor soluţii tehnologice, autorul a avut contribuţii substanţiale în cadrul unor proiecte din cadrul 
Sistemului Energetic Naţional - Sucursala Electrocentrale Deva, care vor fi prezentate în cele ce urmează: 

 o deschidere în elaborarea documentaţiilor tehnice din domeniul protecţiei mediului, un 
material centralizat şi o referinţă în domeniul protecţiei mediului, la nivelul Sucursalei Electrocentrale Deva; 

 analiza situaţiei energetice actuale la nivel mondial şi european; 
 analiza sistemului energetic din România bazat pe utilizarea combustibililor fosili solizi;  
 prezentarea strategiilor de mediu pe termen mediu şi lung pentru sectorul energetic în 

contextul în care cărbunele rămâne principalul combustibil disponibil pentru producerea de energie electrică 
în termocentrale; 

 evaluarea impactului centralelor termoelectrice din România asupra mediului înconjurător; 
 prezentarea structurată a caracteristicilor geografice, geomorfologice, geologice, climatice şi 

a biodiversităţii aferente Sucursalei Electrocentrale Deva; 
 prezentarea obiectelor şi proceselor tehnologice din cadrul Electrocentrale Deva cu impact 

asupra mediului; 

 analiza impactului, pe componente de mediu, indus de Sucursala Electrocentrale Deva asupra 
mediului înconjurător; 

 sintetizarea informaţiilor privind metodele de măsurare şi prezentarea aparatelor de măsură 
şi control utilizate la determinarea indicatorilor de calitate a mediului; 

 participarea la măsurători de emisii/imisii poluante şi măsurători a stării de sănătate a 
populaţiei din zona învecinată termocentralei şi a personalului muncitor din incinta termocentralei; 

 participarea la realizarea bilanţului termoenergetic la grupul energetic nr. 5 de la C.T.E. 
Mintia, realizată în parteneriat cu Universitatea din Petroşani, în vederea determinării randamentului, în urma 
căruia s-au tras concluziile de rigoare şi s-a realizat o evaluare a impactului asupra mediului; 

 efectuarea unor măsurători paralele prin metode de referinţă a sistemelor de măsurare on-
line la emisiile poluante, realizată în parteneriat cu Universitatea din Petroşani, în vederea deteminării masice 
şi de concentraţie la coşurile de fum, în scopul de a compara valorile măsurătorilor on-line cu cele făcute în 
paralel de terţe unităţi şi de a face, dacă este cazul recalibrarea aparaturii de monitorizare; 

 sistematizarea, tabelară şi grafică, a datelor experimentale, prelucrarea, interpretarea şi 
corelarea informaţiilor colectate prin diferite metode. 

 realizarea unei «BAZE DE DATE ECOLOGICE» a Sucursalei Electrocentrale Deva, necesară 
derulării Sistemului Integrat de Mediu – Calitate, utilă pentru cercetări ulterioare şi pentru conceperea unor 
standarde specializate; 

 evaluarea impactului activităţilor desfăşurate la Electrocentrala Deva  asupra mediului 
înconjurător, prin aplicarea a trei metode şi anume: metoda indicelui de poluare globală (IPG) în două 

variante; metoda MERI (Matricea de Evaluare Rapidă a Impactului) şi Metoda evaluării integrate a impactului 
şi riscului poluării, cu care s-a ajuns la concluzia că activităţile de la Electrocentrale Deva induc în mediul 
înconjurător un impact major cu riscuri medii la nivelul acceptabilităţii şi din acest motiv starea de sănătate a 
mediului trebuie permanent monitorizată. 

 prezentarea structurată a tehnologiilor de limitare a poluării mediului ambiant aplicate sau 
care ar putea fi aplicate la Electrocentrale Deva; 

 analiza procesului de monitorizare a emisiilor termocentralei şi a imisiilor în zona limitrofă cu 
o prezentare a calităţii mediului în judeţul Hunedoara. 

 participarea în calitate de colaborator la programe de cercetare a calităţii mediului, realizate 

în comun cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate. 
În final consider că, rezultatele şi concluziile cercetărilor care au făcut obiectul tezei de doctorat vor 

contribui la fundamentarea şi implementarea unor măsuri de modernizare/retehnologizare a instalaţiilor 
energetice cu impact asupra mediului, precum și la schimbarea modului de gândire și acțiune a personalului 

din cadrul Sucursalei Electrocentrale Deva privind necesitatea reînnoirii tehnologice a instalaţiilor cu impact 
asupra mediului şi la asigurarea unor condiţii de stabilitate în funcţionarea cu emisii cât mai reduse a 
termocentralei. 
 


