
PETIȚIA ADRESATĂ PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Stimată Comisie,  

În fiecare duminică, începând din 11 ianuarie, în localitatea Sebeș (județul Alba), aproximativ 2000 de 

oameni participă la marșuri de protest în cadrul cărora se cere ferm respectarea drepturilor constituționale 

la sănătate și la un mediu curat, echilibrat ecologic (art.34 respectiv art. 35 din Constituția României).  

În acest oraș problema poluării este una veche de peste 7 ani, însă reacția actuală a cetățenilor survine ca 

urmare a unui acord de mediu emis de Agenția de Protecție a Mediului Alba în vederea construcției unei 

noi instalații de producere a formaldehidei, capacitate 60.000 de tone pe an, de către societatea 

comercială Kronospan SA. Contestarea acestei instalații și opoziția locuitorilor față de planul investițional al 

companiei vizate, are la bază o mulțime de argumente legale și de bun simț pe care vi le enumerăm mai 

jos:  

1. Oamenii își simt sănătatea afectată de poluarea masivă și mai ales își simt încălcate cele mai elementare 

drepturi constituționale și universale. Cetățenii care locuiesc la câteva sute de metri de companie reclamă 

faptul că sunt zile în care aerul este irespirabil, mirosul înecăcios provocându-le iritații ale aparatului 

respirator. În plus, formaldehida este catalogată de Organizația Mondială a Sănătății ca substanță 

cancerigenă și mutagenă, iar pe lângă aceasta, sunt emise și numeroase alte substanțe nocive.  

2. Întreaga divizie chimică a companiei este un obiectiv SEVESO iar locația ei este în contradicție cu 

normele europene de amplasament, neexistând o distanță adecvată față de zonele rezidențiale. În 

Hotărârea de Guvern nr 804 din 2007 la art. 13, se menționează ”necesitatea menținerii unor distanțe 

adecvate, stabilite în funcție de nivelul de pericol, între amplasamentele cărora le sunt aplicabile 

prevederile prezentei hotărâri și zone rezidențiale, clădiri și zone de utilitate publică, căi principale rutiere, 

zone de recreere și zone protejate de interes și sensibilitate deosebite”, iar legat de amplasamentele 

existente, necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare astfel încât să se reducă riscurile pentru 

populație. Din punctul de vedere al cetățenilor direct afectați, o distanță adecvată ar fi minim 10km de 

orice zonă rezidențială.  

3. Funcționarea de până acum, de peste 7 ani, s-a făcut fără ca emisiile de gaze din atmosfera orașului 

Sebeș să poată fi verificate de Garda de Mediu. În cazul unei sesizări, autoritățile române (în speță Garda 

de Mediu Alba) nu dispun de aparatura necesară soluționării acestor reclamații. Pentru o țară membră a 

Uniunii Europene este inacceptabil ca rezolvarea sesizărilor legate de poluarea aerului să fie făcute pe baza 

datelor furnizate de însăși societatea poluatoare care este reclamată. Menționăm că debitele cumulate ale 

tuturor instalațiilor de evacuare sunt de peste 1.488.000 metri cubi per oră. Așadar, într-un an sunt emise 

în atmosfera orașului aproximativ 13 miliarde de metri cubi de gaze în care se regăsesc deci cantități 

imense de substanțe toxice.  

4. În dosarul depus spre avizare de către societatea Kronospan SA, există un studiu de impact asupra 

sănătății populației din 2007 cu date din anii 2005 și 2006, irelevant pentru situația actuală, fapt pentru 

care Direcția de Sănătate Publică Alba a solicitat refacerea acestui studiu printr-o instituție acreditată.  

5. Societatea poluatoare, a fost sancționată în mod repetat de către Garda de Mediu pentru încălcări ale 

legislației de mediu, existând astfel 12 contravenții care au dus la amenzi în valoare totală de 876.000 RON 

(aproximativ 200.000 de euro).  



6. Nu sunt oferite garanții în caz de accidente chimice grave iar în documentația depusă lipsește raportul 

de securitate bazat pe depozitarea de cantități uriașe de substanțe chimice care reprezintă un risc major de 

deflagrație pentru locuitorii din imediata vecinătate a companiei (rezervoare metanol - 2400 tone; 

rezervoare formaldehidă 7200 tone; rezervoare rășini lichide - 2700 metri cubi; hala uree - 10.000 tone; 

rezervor acid clorhidric - 20 metri cubi; etc).  

7. La nivelul societății civile locale nu există deloc încredere în bunele practici ale companiei, această având 

antecedente în mușamalizarea unor scurgeri accidentale de 800 litri formaldehidă, accident care nu a fost 

raportat în intervalul de timp impus de legile aferente.  

8. În raportul de amplasament al instalației de producere a formaldehidei 60.000 tone/an, la capitolul 

”Incidente provocate de poluare” se menționează faptul că ”nu este cazul deoarece instalația nu a 

funcționat până în prezent”, fapt cu totul neadevărat, instalația fiind una second-hand adusă din Franța, 

unde a funcționat timp de 3 ani și unde se bănuiește că au fost chiar și anumite incidente în funcționarea 

ei.  

Concluzia și cerința de bază a petiției noastre este următoarea: Vă solicităm ca prin toate canalele 

diplomatice disponibile, atât dumneavoastră, Parlamentul European, cât și Comisia Europeană, să cercetați 

în detaliu problema gravă a poluării existente în orașul Sebeș și să dispuneți verificări, controale și 

interpelări către autoritățile române, precum și dispoziții concrete de respectare a celor mai stricte norme 

europene de protecția mediului.  

Am atașat un fișier cu aproximativ 6000 de semnături ale oamenilor care susțin această campanie intitulată 

”Opriți poluarea în Sebeș”. Cu toții NU dorim ca orașul SEBEȘ să devină un nou SEVESO! Vă mulțumim și 

așteptăm cu interes confirmarea dumneavoastră legată de acceptarea acestei petiții.  

Cu respect,  

Grupul de Inițiativă Civică Sebeș  

ONG PrimaNatura Alba-Iulia 


