Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor
Agenţia Na~iona1ă pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU
Nr.

3 BH din data de 12.11.2021

Având în vedere cererea adresată do către S.C. GRUPUL
PRODUCATORILOR DE CARNE PASĂRE NUTRIENTUL SRL, cu sediul social
în localitatea Palota, comuna Sântandrei, str. Câmpului, nr. 1, judeţul Bihor,
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bibor cu nr.9686/1 1.06.2021 privind
obţinerea autorizaţiei integrate de rnediu pentru Ferma de găini reprodueţie din
localitatea Avram lancu, nr. cadastral 51547, judeţul Bihor, în urma analizării
documentaţiei depuse, a veriňcării amplasarnentului, a analizării documentaţiei de
susţinere a solicitării în cadrul şedinţelor Colectivului de Analiză Tehnică precum şi a
oricărui cornentariu prirnit PC parcursul derulării procedurii, a evaluării condiţiilor de
operare şi a modului de respectare a cerinţelor Legea 278 din 2013 privind emisiile
industriale modificată şi completată Cu QUO 101/2017, aprohată prin Legea 144/2018,
în baza Ordinului MAPAM 8 1 8/2003 pentru aprobarea Proccdurii do emitere a
autorizaţiei integrate de mediu, rnodiflcată şi cornpletată do Ordinul tvl.M..G.A, nr. 1158
diii 2005 şi Qrdinul MMP nr.3970 / 2012, a F{otărârii Guvernului nr. 19 din 2017
privind organizarea şi üincţionarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Ouvernului ni.
1000 din 17.10.2012 (actualizată) privind reorganizarea şi ňincţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea
acesteia, a QUO 195/2005 (actualizată), privind protecţia rnediului, în condiţiile în care
so garantează că once ernisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate cu
prevederile color rnai bune tehnici disponibile, cu cerinţele Iegislaţiei do rnediu din
România şi prevedenile prezentei autorizaţii, se emite:
AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU
pęntni Ferma de găini reproducţie, cuprinzând:
6 hale, o senie/an: 60000 capete găini reprodueţie ~i 6000 capele CoCo~i (10000 capote
găini şi 1000 capote cocoşi/hală) ,suprafaţă totalâ de 60100 rnp;
instalaţii anexe:
. platforrnă pentru stocare ternporară a dejecţiilor de pasăre cu ‘volum de
-

I 620.OOrnc;
.

carneră necropsie (container frigorifle) şi cabina poartă 45.50 rnp,
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buncăre de furaj pentru coco~i de o capacitate de 5,8 tone (9,15 m3)
fiecare, 1 buncăr la două hale, respectiv 3 buncăre de furaj pentru găini de
14,7 tone (21,8 m3) fiecare, I buncăr Ia 2 hale;
platforma rezervoarelor GPL în suprafaţă de 200 mp,
bazine betonate vidaąjabile pentru stocarea ape]or uzate tehnologice V
4Omc ape menajere V= 10,0 mc, bazin vidanjabil de Ia camera de
necropsie Cu V=l mc,
rezervor de apă suprateran, cu un volum de 100 mc;
corp administrativ, vestiare, grupuri sociale şi filtru sanitar, zonă tie
Iivrare, în suprafaţă de 211.20 mp,
platforme betonate, drumuri tie acces şi spaţii de parcare. în suprafaţă do
3405mp;
post TRA.FO 20 mp,
spaţii verzi în suprafaţă do 43945,25;

S.C. GRUPUL PRODUCĂTORILOR DE CARNE PASĂRE
NUTRIENTUL SRI, cu sediul social în localitatea Palota, comuna Sântandrei, str.
Câmpului, nr. I, judeţul Bihor, nr. do înmatriculare J05256/0I.03.2010, Cod Unic do
Înregistrarc 26588452;

titular:

pentru desfăşurarea activităţii do creştere do găini reproducţie;
pe amplasamentul din Iocalitatea Avram lancu, nr. cadastral 51547, comuna Avram

lancu, judeţul Bihor, pe o suprafaţă totală de 60100 nip,
Categoria de activitate conform Anexa I din Legea 278/2013 privind e•misiile
industriale: 6.6. creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de
peste: a) 40.000 do locuri pentru păsări de curte
Cod CAEN: 0147 Creşterea păsărilor;
-

Activitate E-PRTR: conform Anexci I Ia Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European şi al ConsiLiului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 7.a (i) Instalaţii pentru creşterea intensivă
a păsărilor cu o capacitate mai mare do 40 000 de locuri;
Cod NOSE-P: 110.04,110.05, Cod SNAP: 1004,1005
CeIe mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:
. Documentul do referinţă privind cele rnai bune tehnici disponibile pentru
creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor, julie 2003;
,..
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia NaVonală pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
. Decizia de punere în alicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de

stabilire a concluziilor privind cole mai bune tehnici disponibile (BAT), în
temeiul Directivei 201 0/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru
creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor
Venjicare’-’ conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională
de Mediu Comisariatul Judeţean Bihor.
Litigiile generate do emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei integrate
de mediu se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă, în
conformitate cu art. 18 din QUO nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modiňcată prin Legea nr. 265/2006, modificată prin QUO 114/2007.
Valubilitate: Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată
perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform Legii nr.
219/15.11.2019, a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procodurii do aplicare a
vizei anuale a autorizatiei de mediu şi autorizatiei integrate de mediu, pentru
modiňcarea ~i completarea QUO nr. 195 /2005 privind protecţia mediului.
-

Titularul activităţii va solicita obţinerea vizei, în fiecare an cu maximum 90 de zile ~
do minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna in care a fost emisă autorizaţia de mediu,
conform Ordinul 1150/2020, privind procedurii pentru aplicarea vizei anuale a
autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.
Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage dupa sine suspendarea şi/ sau anularea
acestea după caz.

Autorizaţia conţine 66 pagini.
Emisă de:
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULIJI BIHOR

Director executiv,
Ing. Sanda

Avize Acorduri Autorizaţii,

‚.Timea MARE
Intocmit,
consilier ~k. Minodora PĂTROC
.‘j~
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Agenţia Na~iona1ă pentru Protecţia Mediului
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CUPRINS
1. Date de identificare a titularului
2. Temeiul teLal
3. Cate,oria de activitate
4. Documentaţia solicitării
5. Mana_ementul activită ii
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
1. DATE DE IDENTIFICAI4E A TITULARULUI ACTIVITĂŢII
Titular: S.C. Grupul de Producătorj do Came Pasăre Nutrientul SRL,
Sediul social: cu sediul social în localitatea Palota, comuna Sântandrei, str. Cârnpului,
nr. 1, judeţul Bihor,
Înregistrare Ia Oficiul Registrului Comerţului: J05/1 172/213, Cod Unic de
Inregistrare 32004892;
Denumire instalaţie: Ferma de reproductive găini;
Amplasarnent instalaţie: din localitatea Avram lancu, nr. cadastral 51547, comuna
Avram lancu, judąul Bihor, pe o suprafaţă totală do 60100 mp,
2. TEMEIUL LEGAL
2.ł.În conformitate cu art. 4 aIm. Legea 278/2013 privind emisiile industriale
exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate do mediu,
emisă în condiţiile legii.
2.2.Autorizaţia integrată do mediu stabileşte condiţiiLe do desfăşurarc a activităţii do
creştere intensivă a păsărilor din punct do vedere a protecţiei mediului.
2.3
Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în
considerare următoarele principii:
prevenirea poluării în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibilo;
exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nici o poluare semnificativă;
evitarea producerii do deşeuri, valorificarea deşeurilor, elirninarea deşeurilor astfel
încât să so evite sau să se reducă once impact asupra mediului;
utilizarea eficientă a energiei;
luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor
acestora;
luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să so evite
once risc do poluare şi să so readucă amplasamentut într-o stare care să permită
reutilizarea acestuia.
2.4 Autorizaţia este emisă în scopul respectănii normelor privind prevenirea şi controlul
integrat al poluănii, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industniale, astfel
încât să so atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, ~n
acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile intennaţionale din acest
domeniu, Ia care România este parte.
Documentului de refeninţă privind cole mai bune tehnici disponibile pentru creşterea
intensivă a păsănilor şi porcilor ~i a Deciziei do punere in aplicare (UE) 2017/302 a
.
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naçională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
comisiei din 15 februarie 2017, do stabilire a concluziilor privind cele rnai bune tehnici
disponibile BAT, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a
Comisiei, pentru creşterea intensivă a păsăritor de curte ~i a porcilor.
2.5 Conform Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, art. 20: ,,Autoritatea
competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate do
mediu reexaminează şi în cazul in care este necesar, actualizează condiţiile de
autorizare ccl puţiri in următoarele situaţii:
poluarea produsă do instalaţie este semnińcativă, astfel încât so impune revizuirea
valorilor limită de emisie existentente în autorizaţia integrată do mediu sau includerea
do noi valori Iimită do omisie pentru alţi poluanţi;
din motive do siguranţa în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;
este necesarä rospectarea unui standard nou sau revizuit do calitate al mediului care
prevede condiţii mai stricte docât cole care pot ii atinse prin aplicarea Color mai bune
tehnici disponibile.
prevederile unor noi reglementări legale o impun,
2.6 Autorizaţia do mediu se suspendă do către autoritatea competentă pentru protecţia
mediului Care a omis actul do reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestoia,
după o notifícare prealabilă prin care se poato acorda un tormen de ccl mult 30 zile
pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea so menţine până la eliminarea cauzolor,
dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.
2.7 In canil în care nu s-au mndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului do
suspendare, anularoa autorizaţiei integrate de mediu.
2.8 Dispoziţiile de suspendaro a autorizaţiei şi implicit do încetare a activităţii sunt
exocutorii do drept (Art. 17 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatâ
şi modiňcată prin Legea nr. 265/2006).
2.9. Activităţile specifîce sociotăţii so vor desf~şura obligatoriu în conformitate cu
prevederilo legislaţiei do mediu în vigoare, în special cu cele ale următoarelor acte
normative:
* O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia rnediului (M.O.1 196 /30.12.2005),
aprobată
cu
modificări
şi
completări
prin
Legea
nr.265/29.06.2006
(M.O.586/06.07.2006), cu modifícăńle şi completările ulterioare;
Legea nr. 123 din 10 iulie 2020pentru moditicarea şi completarea Ordonanţei de
urgonţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
* Legea nr. 278/24.10.2013 (M.O. 671/ 01.11.2013), privind emisiile industriale
modifkată şi completată;
-

-

-

-
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Ministetul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Na~iona1ă pentru Protecţia Mediului
Agen;ia pentru Protecţia Mediului Bihor
Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (MO. 43/19.01.2004), pentru aprobarea
Ghidului tehnic general pentru apliCarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu;
* Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modińcările ulterioare;
* Ordonanta de Urgenţă nr. 68/2007
privind răspunderea de rnediu Cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008,
CU modificarile Si completarile ulterioare;
* OUG 92/19.08.202 1 privind regimul deşeurilor,
* H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
iistei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Cu rnodiűcările ulterioare;
* Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje modifkată şi completată de Ord. 74 / 2018,aprobată Cu conipletări şi
modifiCări prin Legea 31 / 2019.
* Legea 11ľ. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor
şi preparatelor chimice periculoase, cu modifiCările şi completările ulterioare
* H.G. nr.
1061/2008 (MO. nr. 672/30.09.2008) privind transportul deşeurilor
periCuloase şi neperiCuloase pe teritoriul României ,
* HG. nr. 140/2008 privind stabilirea unor rnăsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind
înfiinţarea Registrului European a! Poluanţilor Ernişi şi Transferaţi şi modificarea
directivelcir Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;
tOrdinul M.A.P.P.M. nr. 756/03,11.1997 (M.O. nr. 3O3bis/06.11.1997), pentru
aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării rnediului, Cu modificările ulterioare;
* Ordinul nr. 184/1997 pentni aprobarea ProCedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;
* Ordinul M.M.P ni 3299/20 12 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferâ;
* H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme
privind eondiţiile de descărCare în mediul acvatiC a apelor uzate, Cu rnodificările
ulterioare;
*
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Cu modificările şi
completârile ulterioare;
Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea
Condiţiilor tehnicc privind proteCţia atmosferică şi Norrnei MetodologiCe privind
determinarea ernisiilor de poluanţi atmosferiCi produşi de surse staţionare;
* Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat ~şi
*

.
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Proteqia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
completat de Ordinul 994/2018.
*Legea nr. 121 din 03.07.201 9 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental.
* H.0. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la
informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.
* Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei
privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la
justiţie în probleme de mediu, sernr,ată Ia Aarhus Ia 25.06.1998;
* O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu
privire Ia prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, aprobatä prin Legea
19/29.02.2008, Cu modifkările şi completările ulterioare.
* Ordinul nr. 344/2004 completat si modiücat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza
namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;
*0.0 nr. 24/20 16 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (MO
664/30.08.2016) Cu modińcările şi completăriie ulterioare;
* Ordinul M.M.U.A. nr. 242/26 03 2005 şi Ordinul 197/ 07 04 2005 aI M.A.P.D.R.
(publicat în M.O. nr. 47 1/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional
de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea
aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor
organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru
aprobarea Prograrnului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al
solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi
proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din
zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;
0.M. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune parctici agricole pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a
Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din
surse agricole, 0.M a fost publicat in M.O, Partea I, nr. 754 si 754 big din 3 august
2021.
*H.a. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune
pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surge agricole, cu
modifi.carile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EFC privind
protectia apelor împotriva poluarii cauzate de nitrati din surge agricole cu modificarile
si completarile ulterioare;
:
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 penü-u aprobarea Iistei localitatilor pe judete unde
exista surse do nitrati din activitati agricole;
*Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadn’ de actiune
tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile Ia poluarea cu
nitraţi din surse agricole;
* Documentul do referinţă privind cole mai bune tehnici disponibile pentru creşterea
intensivă a păsărilor şi porcilor, ediţia 2017.
* Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017,de
stabilire a concluziilor privind cole mai bune tehnici disponibile BAT, în temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Comisiei, pentru creşterea
atensivă a păsărilor de curte şi a porcilor.
*Regulamentul (UE) nr. 142/2011 do punere în aplicare a Regularnenmlui (CE) nr.
1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului do stabilire a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt
destinate consumului uman.
* Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi do abrogare a Directivelor 67/548/CEE
şi 1999/45/CE, precum şi de modilkare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
*Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din
România
*Q.M. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune parctici agricole pentru
protecti.a apelor impotriva poluarii cu riitrati proveniti din surse agricole, precum si a
Programulni do actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din
surse agricole,
* Loge nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia Mediului:
Planul de gestionare a disconfortului olfactiv so elaborează de către operatorii
econornici/titularii activităţilor care pot genera disconfort olfactiv.
*

3.CATEGOR1A DE ACTIVITATE
Cod CAEN: 0147- Creştereapăsărilor
Categoria de activitate conform Anexei 1 din din Legea 278/2013 privind emisiile
industriale: 6.6. creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, Cu capacităţi do
peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări do curte
10
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Activitate E-PRTR: conform Anexei I Ia Regulamentul (CE) nr. 166/2006 a!
Parlamentului European şi al Consitiului din 18.01.2006 privind înRinţarea Registrului
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 7.a (i) Jnsralaţii pentru ereşterea
intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40 000 de locuri;

Pentru COD CAEN 0147: Cod NFR: 4B9 SNAP: 1009 08
Pentru emisii provenite de Ia centrala termică: Cod NFR: 1A4 SNAP: 02 01 03
Conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.
4.DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRI1
4.1 Documentaţia care a stat Ia baza solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de
mediu:
Formular de solicitare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, înregistrat hi
APM Bihor cu nr. 11.06.2021
Rapori. de amplasament, întocmit de SC Acormed SRL, entitate juridică inregistrată Ia
pozitia 323 a kegistrului National at Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
(RM, RiM, BM, RA), cu certiňcat reinnoit în 2016. Tabel de conformare cu ccrinţele
B.A.T.
Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.283/din data de 10.08.2021, emisă de ANAR
ABA Crişuri Oradea,
Contract prestări servicii de colectare ~i eliminate deşeuri, nr.5843/14.04.2021,
SC.Aksd România SRL,
-Contract de prestări servicii incinerate a deşeurilor de origine animală, nr.
137/13.04.2021, încheiat cu Ecoprovet SRL,
Autorizatie sanitar veterinară nr. 75 16/08.06.2021, emisă de DSVSA Bihor,
Contract de prestări servicii transport nr. 18775/13.04.2021, încheiat cu
Nutrientul SA,
Contract de prestăr scrvicii, nr. 139/14.05.202lînchejat cu SC. Nutridial SRL, pentru
împră~tierea de ingrăşăminte organice pe o suprafaţă de 649,26 ha,
Studiu pedologic şi agrochimic-Managementul produselor organice reziduale, nr.
661/12.08.2019, întocmit de OSPA Bihor,
Contract de prestări servicii salubrizare nr.1F10475/08.10.2018, încheiat at SC Ave
Bihor SRL,
Contract de prestări servici i vidanjare nr. 138/13.04.2021 încheiat cu Brândaş Impex
SRL,
Procedură operaţională privind gestiunea mirosurilor,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nota do constatare din data de 11075/05.07.2021 încheiată do reprezentantul APM
Bihor cii ocazia verificării amplasamentului;
-Decizia nr. 1209 BH din 22.09.2021 pentru emiterea autorizatiei integrate de rneduu,
APM Bihor,
Q~)
20189/06.05.2020 (5 000,00), tarif pentru obţineroa autorizaţiei integrate de
mcdiii si OP it. 20261/07.07.2020 (1.000,00).
Certificat de Înregistrare nr.32004892/2013, ORC Bibor,
Certificat constatator, nr. 29690/28.04.2021, ORC Bihor,
-Extras CF pentru nr. cadastral 51 547,OCPI Bihor/BCPI Salonta,
Anunţ public do informare a publicului privind solicitarea do emitere a autorizaţiei
integrate do meduu “Jurnalul Bihorean” din data de 3 1.05.2021 ~i Primăria Avram
lancu, nr. 3538/27.05.202 1,
Planşe cu încadrarea în zonă, plan do situaţie.
Fişe do securitate pentru produsele do dezinfecţie utilizate,
-

~.

-

-

-

-

-

S. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢH
Program do âincţionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.
5.1 Acţiuni de control CONDIŢIE:
5.1.1 Titularul activităţii va lua toate rnăsurile care să asigure că nici o poluare
importantă nu va Ii cauzată.
5.1.2 Titularul trebuie să elaboreze, să pună în aplicare ~i să revizuiască periodic un
plan do gestionare a mirosurilor conform BAT 12;
5.1.3 Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament
vor § realizate în aşa manieră mncât ernisiile să nu determine deteriorarea sau
perturbarea semnificativă a zonelor do agremont, recreaţionale sau de locuit din afara
limitelor amplasamentuhui.
5.1.4 Titularul activităţii trebuie să stabitoască şi să menţină un sistem de management
a! autorizaţiei, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii, pentru
asigurarea utilizării unei tehnologii mai curate, a ‘.mei producţii mai curate, a reducerii şi
minimizării deşeurilor.
5.1.5 Titularul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura
faptul că stint luate măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta
autorizaţie nu sunt îndeplinite. In cazul raportării unei neconformări en condiţiile
autorizaţiei, trebule deelarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea tie
investigaţii şi acţiuni corective suplirnentare.
5.2 Conştientizare şi instruire CONDIŢIE:
.

12
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5.2.1 Timlarul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru fúrnizarea
de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ
asupra mediului.
5.2.2 Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform
specificului instalaţiei PC baza de studii, instruiri şi/sau experienţa adecvată.
5.3. Plan de acţiuni.
5.3.1. Operatorul activităţii trebuie să depună Ia A.P.M. BIl-IOR, în fiecare an, flu mai
târziu de 31 martie, un Raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic
precedent. Acest raport va Ii transmis autorităţii pe format de hârtie şi în format
electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile rnenţionate în Cap 14. Raportări
către autorităţile de mediu.
5.3.2. Operatorul activităţii va transmite, rapoartele întocmite confonu R.egistrului
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) în concordanţă cu precizările
Cap. 13 Monitorizarea activităţii şi Cap. 14 Raportări către autorităţile de mediu.
5.3.3. Operatorul activităţii trebuic să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele
privirid punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorilc, examinările şi alte
cerinţele înscrise în autorizaţie.
5.3.4. Registrele vor Ii puse Ia dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru
protecţia rnediului şi/sau autorităţii de control.
5.3.5. Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel
puţin 7 ani şi vor fi puse Ia dispoziţia persoanelor cu drept de control conform Iegislaţiei
în vigoare.
5.3.6. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţici mediului va transmite
A.P.M. BIHOR raportările solicitate Ia datele stabilite, conform cerinţelor prezentei
autorizaţii.
6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE
6.lGama de materiale utilizate:
In condiţiile prezentei autorizaţii, titularul va folosi materiale descrise în documentaţie,
conforme cii cele mai bune practici disponibile, atât în ce priveştc consurnurite cât şi
modul de depozitare:
nutreturi combinate: maxim 2890to/an,
aşternut de creştere: resturi vegetale ( paie, peleţi din resturi vegetale 42 to/serie
peleţi hală/ciclu de producţie)
substanţe dezinfectante pentru halele de creştere: 15001/an,
-

-

-
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Agen;ia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
apă necesară pentru satisfacerea cerinţelor do adăpare găină ouătoare, pentru
igienizarea halelor ~i pentru consumul menajer a! personalului do întreţinere
45,22 mc/zi;
energie electrică 634,13 MWh!an,
combustibil gazos pentru încalzirea halelor, (4 turbosuflante cu ardere
directă/hală) Consumul anual do gaz fund do 6000 mc gazlan.

-

-

-

.

6.1.

CONDIŢIE: În ceea cc priveşte consumurile de hrană, materiale, titularul
activităţii se va asigura că acestea se încadrează în nivelele specificate de
documentele de referinţă BAT:

Ciclu

Specie

Nivel de alimentare

Cantitate

Pui

(zile)
(kg/pasăre/ciclu)
18 săptămâni 3,3-4,5

(kg/pasăreĺan)
22-29

Găini ouătoare

12-15 luni

34—47 (în timpul

5.5

—

6.6 (funcţie

de producţie)

producerii do ouă)

6.2CONDIŢ1I: Se vor adopta tchnici nutriţionale adecvate, pe grupe do vârstă, bazate
pe cele mai bune tehnici disponibile, în scopul reducerii cantităţii do nutrienţi din
dejecţii (azot şi fosfor), pentru a asigura reducerea emisiilor în mediu:
aplicarea unui management nutriţional prevcntiv, ca măsură importantă de
reducere a emisiilor gazoase şi a poluării solului;
utilizarea instalaţiilor de thrajare reglate automat care permit o distribuire
uniformă, fără pierderi;
realizarea controlului calităţii furajelor;
evidenţierea lunară a consurnurilor specifuce do materiale;
analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienţei
utilizării br.
-

-

-

-

-

Specia
Găini ouătoare

Fazele
18 40
săptămâni
40-52 săptămâni
—

Conţinutul
proteic
(% în brut
hrană)
0,45

—

0,55

0,41-0,51
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6.3 Pentru dezinfecţie sunt
periculoase:

utilizate următoarele substanţe şi preparate chimice
Clasilkarea

Denumire
preparat

Compoziţie

Fumagri

2-fenilfenol
20%,
Azotat
de amoniu

Viroshield

Virkon S

Categoric

Periculozitate

H335,
315,HH400,
319,HH

20%,

periculos

iritant

amoniu cuaternar,
glutaraidehidă

periculos

nociv

-acid benzensulfonic
CI 0-1 3-alchilderivaţi,
săruri de sodiu;
-bis-sulfat de
pentapotasiu;
-acid malic;;
-acid sulfamidic;
-token sulfonat de
sodiu;
-peroxodisulfat de
potasiu;apă oxigenată,
acid acetic, acid

Fraze de risc
(conf. OUG 20012000
cu modificărite şi
completările
ulterloare)

272
H 302, H400, H
334, 1-1 314,
H3 17

H 272, H302, H
.

periculos

nociv,
toxic

313,H319,
H315, H H335,
318,
H334, H 412,

peracetic
6.4 Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor biocide şi a amestecurilor chimice
peńculoase se va efectua cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în
vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul,
ambalarea şi gestionarea acestora. Biocidele şi amestecurile chimice periculoase
utilizate la dezinfecţia halelor vor fi depozitate, pe întreaga periodă de depozitare, în
ambalajele originale, în cadrul unci încăperi special amenajate. Fişele de securitate ale
substanţelor dezinfectante utilizate vor fi solicitate de la fărnizori şi vor fí păstrate în
mod obligatoriu în unitate
.
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6.5 Colectarea, depozitarea, transport-ui şi eliminarea de pe amplasament a, ambalajelor
contaminate, so va face in conformitate cu prevederile capitoluiui 11 din prezenta
autorizaţie.
7.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.lAyă
Folosinţa do apă şi evacuarea do ape uzate sunt stabilite prin Autorizaţia de gospodărire
a apelor nr.283/10.08.2021 emisă de Administraţia Naţională ,,Apele Române”
Administraţia Bazinaiă de Apă Crişuri Oradea.
7.1.ĺAlimenarea cu apă:
Alimenarea cii apă potabilă în scop igienico-sanitar şi tehnologic:
Ferrna va utiliza apă menajeră, tehnologică şi do incendiu din 2 foraje cc au fost
executate pe amplasament.
Coordonatele în sistem Stereo 70 ale celor 2 foraje sunt:
Fl: X- 584954,410; Y: 237534,480.
F2; X: 58393 1,740; Y: 237333,900
Cele 2 foraje au adâncimea de H= 100 m, Ó= 330 mm ~i Q=0,8 1/s .Un foraj este activ,
iar celălait va fi ţinut în rezcrvă.

F

Maxim zilnie

Medju zilnic

L2,52 mc ( 0,029 Its) potabil

2,lOmc (0,024 Its) potabil
43,50 mc (0,503 I s) tchnologic

[__52,21 mc ( 0,604 Its) tehnologic

Funcţionarea este: permanentă, 365 zile/an, 24 ore/zi.
Instalaţii de captare:
Apa este prelevată Cu ajutorul a 1+1 pompe submersibjle tip Pedrollo 4 BLOCKrn 4/7,
având caracteristicile Q= 100 1/mm, P= 0,75 kW, H=23 mCA.
Reţea de aducţiune şi înmagazinare a apei:
Apa prelevată din foraje este înrnagazinată într-un rezervor de înmagazinare a apei din
beton, cu capacitatea do 100 mc suprateran.
Reţeaua do aducţiune do Ia puţuri Ia rezervor măsoară 326 m jar reţeaua do distribuţie
apă de consum şi de incendiu măsoară 709 m.
Distribuitorul de apă potabilă este prevăzut cit racorduri pentru alimentarea halelor şi a
corpului administrativ.
16
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Agen~ia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Gospodăria descrisă asigură necesarul de apă şi pentru folosinţă PSI.
Sursele de apa au amenajată zona de protectie sanitara, conform normelor in vigoare
Reţea de distribuţie apei:
conducte din PE cu Dn 50 mm -25 mm şi lungimea de 709 m;
7.1.2 Apa pentru stingerea incendlilor
Gospodăria descrisă la puctul 7.1.1 asigură ~i necesarul de apă pentru folosinţă PSI.
Volumul intangibil de apă pentru stingerea incendiilor este de 100 mc
Modul de folosire a apei:
Pot Ii identifkate următoarele tipuri de consum de apă:
1. apă necesară pentru menţinerea homeostazei şi satisfacerea cerinţelor de creştere;
2. apă pentru igienizarea halelor de creştere
3. apă pentru consumul menajer al personalului de întreţinere;
Consumul animal de apă este exprimate în litri per kg de hťană şi depinde de vârsta şi
greutatea în viu a animalului, starea de sănătate a animalului, stadiul de producţie,
condiţiile climatice, hrană şi structura acesteia.
Norme de apa pentru principalele produse
~ 60 1/om!zi, normă consum, pentru personalul angajat;
~ igienizare spatii sediu 0,5 l/m2;
~ 120 l/cap,’ciclu
~ 0,01 m3/mp/ciclu, norma consum pentru igienizare hale;
>~3 m3 apă/cuvă Ia filtrul rutier, cii schimbarea soluţiei la 3 zile (1 filtru rutier);
-

—

7.1.3 Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă
la rezervorul de apă: apometru Dii 65mm
-

CONDľ[H:
-

În ceea ce priveşte consumurile de apă specifice activităţii de creştere a păsărilor,

titularul activităţii se va asigura că acestea se încadrează în nivelele specifîcate din
documentele de referinţă BAT:
Indicatori de ełkientă
urmariti in ferma specifici
Valoarca Iimită
BAT: Sursa valorii limită
15 Document de referinţă
Consum de apă pentru
Cele mai bune tehnici adăpare 73-120 l/găină
disponibile pentru creşterea ouătoare/an

Performanta companiei

_______________________

—

120
llanlgăină
de
reproducţie, cocoş, din
care 10 1 pentru perioada

ţl
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şi Consum do apă pentru de croştere
igienizări
hale
0,01 0,01 mc/rnp/an
mc/mp/an
60 1/zi/om
Consum do apă Izilorn
60 1/zi/om
-

Titularul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul do apă, prin:
a. Monţineroa unoi ovidenţo a utilizării apoi: apa so contorizează;
b. Detoctarea ~i repararoa scurgorilor do apă: sistomul do distribuţie apă so controlează
zilnic pentru detectarea scurgorilor ~i se repară prevenindu-se pierdorile;
c. Utilizarea aparatelor de curăţare cu înaltă presiuno pentru curăţarea adăposturilor
pentru animale şi a echipamentelor: Spălaroa se face cu jet sub presiune ceoa ce reduce
consumul do apă;
d. Solectarea şi utilizarea echipamontului Corespunzător pentru anumite categorii do
animate, garantând, în acelasi timp, disponibilitatea apei: Sistem do adăpare automat
etans care asigură continuu necesarul do apă; apa oste disponibilă fără restrictii;
o.Verifkaroa şi (dacă oste necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului
de furnizare a apei potabile: verifícarea so face zilnic;
Necesarul do apă pentru funcţionarea unităţii esto do 45,22 mc/zi.
7.1.4 Evacuarea apelor uzate
7.1.4.1

Emisii de ape uzate din surse punctifonne:

Sursa de apă

uzată
Apă uzată de Ia
igonizaro hale

Componenţa

Metode de colcctare/ evacuate

materii
organice
provonite din
patul uzat do
croştoro

Apelo uzato do Ia spălarea halelor sunt
coloctate prin reţeaua do canalizare
tehnologică at lungimea do 237 m, dotată Cu
rozorvor vidanjabil Cu capacitatoa do 40 mc;

materii în
SUSPOflSW
substanţe
organico
-detergenţi
-

Apă monajeră

-

Apole menajore sunt coloctate do un sistom
de canalizare şi sunt conduso cătro un bazin
I vidanjabil din beton cu capacitatoa do

10 mc,
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Sursa de apă

uzată

Componenţa

provenite de
Apele pluviale

7.1.4.2

Ia platforma
de stocare
dejecţii

Metode de colectare/ evacuare

Apele meteorice scurse de pe platforma de
stocare dejecţii in suprafaţă de 900 mp,
închisă pe 3 laturi cu percţi din beton armat,
cu înălţimea de 2.OOrn şi un volum de
1 620.OOmc se scurg in rezervorul vidanjabil
Cu capacitatea de 40 nw

Volumul de ape uzate evacuate autorizat este:
Volum total evacuat

Categoria apei

ape tehnologice
(ape de spălare)
ape menajere
.

pluviale
7.1.4.3
-

Receptori

Bazin etanş
vidanjabil
Bazin
etanş
vidanjabil

Q zünic

Q zilnic med

max

(ms)

Anual
(ms)

Quz tehn= 0,98mc/zi
0,98

Bazin etanş
vidanjabil

0,82

0.357mii mc

Vh max =2231/s

CON9~ŢiI:

Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile

în apă, in special prin structurile subterane.
Titularul se va sigura că pe amplasament, in exteriorul halei de creştere flu există
depozitat pat de creştere uzat, dejecţii de pasăre sau once alte deşeuri care ar putea
contamina apele pluviale şi va aplica Codul de bune practici agricole pentru protecţia
apelor irnpotriva poluării cu nitraţi din surse agnicole.
Utilizarea eficientă a apel
BAT 5. Pentru utilizarea eĺkientă a apei, BAT constă in utilizarea unei combinaţii a
tehnicilor indicate in tabelul aferent BAT
Emisii provenite din ape uzate
BAT 6’ Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constă in utilizarea unci
combinaţii a tehnicilor indicate în tabelul aferent BAT
BAT ‘7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constă in
utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate în tabelul aferent BAT
-

‘jJ .A.
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7.1.5 Apele subterane
Alimentarea Cu apă se face din foraje de adâncime.
Nu există evacuări de ape uzate în apele subterane.
7.2 Utilizarea eficientă a ener2iei
Alimentatea Cu energia electrică preluată din SEN pe bază de contract prin
intermediul unui post de transforrnare aerian de 1000 KVA, de exterior, etans, fără
cuva de uIei.
Alimentare cu energie electrică în caz de avarie/ întrerupere accidentală a alimentării
Cu energie ełectrjcă din reţea SEN, se foloseste un grup electrogen de exterior, cu
putere electrica de 125 KVA care funcţionează pe motorina; rezervorul de motorina din

dotarea echipamentului este de 200 1, complet echipat.
Energia electrică este folosită pentru:
acţionarea instalaţiilor care deservese activităţile din cadrul obiectivului: ventilare,
~-

hrănire, încălzire, iluminat);
~-

iluminatul exterior şi cel interior;

~ încălzirea spaçilor administrative, vestiare, cabină poartă şi pentru producerea apei

calde menajere
Consumul de energie electrică a! unităţii este de 634,13 MW/an.
Utilizarea eł’ieientă a energici
BAT 8. Pentru utilizarea efícientă a energiei în cadrul unci ferme, BAT constă. în
utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate în tabelul aferent BAT.
-

7.2.1 CONDJŢIE: Titularul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie
-

-

-

-

de once tip pnin:
aplicarea celor mai bune practici în fermă prin operare şi mentenanţă adecvată a

adăpostului şi echipamentului;
optimizarea sistemului de ventilare în fkcare hală pentru a oferi o temperatur~
adecvată asigurănii bunăstării păsănilor, cu ventilare minimă iarna;
prevenirea blocajelor în sistemele de ventilare prin inspecţia fřecventă şi
curăţarea conductelor şi suflaritelor;
aplicarea iluminănii cu consum energetic scăzut.
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7.2.2 CONDIŢIE: Consumul de energie/pasăre/zi trebuie să se încadreze vatorilor
recomandate de cole rnai bune tehnici disponibile şi anume: 0,003-0,046
KWh/pasăre/zi
7.3. Gaze naturale Sistemul do încălzire hale este compus din 4 turbosuflante cu
ardere directălhală, fiecare Cu o Capacitate de 70 kW putere nominală, 5000m3/h debit
aer, ardere GPL.
GPL este stocat în 4 rezervoare metalice, cu capacitatea de 4x4,5 mc, pozate pe
platformă betonată.
Prepararea agent-ului termic
apa caldă pentru consum menajer so realizează prin
intermediul a două centrale termice electrice Vitodens cu P inst = 35 kw, una aferentă
cabinei poartă ~i cealată filtrului sanitar. Consum anual do gazeste de 6000 mc gaz/an.
7.4 Material combustibil
4 turbosuflante funcţionează pe gaz, având P instalată = 70 kW pentni asigurarea
climatului în hale
2 centrale termice pe gaz având P = 35 kw instalată şi asigură încalzirea corpului
administrativ, grup social şi vestiar, poartă.
—

—

-

,

8

DESCRIEREA INSTALAŢIE1 ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1 Descrierea amplasamentuluj

Ferma aparţinând Grupului do Producători Came Pasăre Nutrientul S.R.L. este situată
în intravilanul Iocalităţii Avram laricu, comuna Avram lancu, în zona cu fúncţiuni
agroindustriale.
Amplasamentul propus se află într-o zona trup, a cărei limita so a.fIă Ia o distanţă de
peste 1000 de m faţă do intravilanul localităţilor Ciumeghiu, Boiu şi Avram lancu (mai
mult do 2200 m faţă do intravilanul de la Ciumeghiu, mai mult de 3300 m faţă de
intravilanul localităţii Boiu, circa 3600 m faţă do intravilanul Iocaliăţii Avram lancu).
Accesul in fermă se face printr-o deviaţio do stânga a drulTlului DN 79 Oradea
Timi~oara, printr-un drum do acces agricol.
Amplasamentul societăţii nu este inclus in nici un sit do interes conservativ din punct do
vedere al biodiversităţii floristice şi faunistice şi nici arheologic.
Proprietatea actuala
Suprafaţa totală de teren utiłizată de către societate, aflată hi proprietatea acesteia este
de 60100 mp, conform C.F. nr. 51547 Avram lancu, nr. cadastral 51547.
Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt redate în tabel:
21
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Nr.
punct

X

Y

1

584309,648
584155,093
583951,426
584128,208

237217,599
237432,207
237303,204
237102,675

2
3
4

Suprafaţa aferentă obiectivulul se învecinează:
Terenul se învecinează cu:
~ Nord drum acces, pe o lungime 265,53 ml;
»~ Sud canal ANIF şi proprietate privata, pe o lungime mai mare de 200,00 ml;
>~ Est teren agricol proprietate privata, PC o lungime de: 241,23 ml.;
~- Vest
teren agricol proprietate privata, pe 0 lungime de:241 ,77 ml.
Suprafaţa totală a amplasamcntului este de 60100 mp din care:
Suprafaţa de teren ocupată de fermă:
> suprafaţa clădirilor 11569,75 mp
~ suprafaţa căilor de acces şi a platformelor betonate 4555 mp
~ suprafaţa liberă (spaţii verzi) 43945,25 mp.
-

—

—

-

—

Capacitate Ia momentul autorizării: Ferma are o capacitate totală de 60000 capete găini
şi 6000 capete cocoşi.
Cantitatea estimată de ouă pentru incubaţie este de 30000-54000 bucăţiizi.
6 hale, o serie/an: 60000 capete găini reproducţie şi 6000 capete cocoşi (10000 capete
găini şi 1000 capete cocoşi/hală)
Activitatea fermei se desfăşoară în 6 hale pentru creştere găini şi cocoşi reproducţie în
suprafaţă totală de 10875 mp; Fiecare hala are înaltimea Ia streaşina de 3,5 m
înălţimea la coamă de 5.75m şi prezintă dimensiunile L= 125 m, 1= 14,5 m. a păsărilor
este echipată cu următoarele sisteme:
Fiecare hală este echipată astfel:

R
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Sistem

Echipament

Caracteristici

hala

componenta

I

cantitat

Rol

C

Cuibarul automat pen
numar de randuri

1

tru colectare oua
pentru incubatie.

____

Cuibarul

are

podea mobila,
ce impinge

pasarile

afara din cuibar in

Cuibare

timpul noptii, astfel
se
previne

Numar de pasari pe
87

metru cuibar

murdarirea

Productie
acestuia si clocitul. B
enzile de oua perforat
e sunt situate in centr
ul cuibanslui.
Paturile
Pat
gratare

de
pat de gratare

de

plastic

2

se montează
pe benzi de otel cu

randuri

suporti (picioare de
sprijin)

din

otel, cu gauri rectang

‚
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ularepentru a asigura
un bun
transfer al dejectiilor.
Sunt dispuse central
PC lungimea hałei
Numar de circuite pe
~1

Furajare

.,

hala pentru gaini

Front de jurajare pe 15,05
pasare

cm

Furaj are

2

Lungime Circuit

lant

gaini,

sitem

suspendad de tavan,
cu actionare (cobarare

Numar de buncarase
pe Circuit

pentru

cu

249 m

ridicare) prin vinci

-

actionat electric

Numar de circuite pe

Furajare

hala pentru cocosi

pentru Cocosi, sistem

cu

lant

suspendad de tavan,
Lungirne

linie

de

120 m

furajare

Cu actionare (cobarare
-

ridicare) prin Vinci

actionat electric
Alimentare cu apa
Numar
Adapare

linii

Linie de aclapare cu
pieurători,

de
2

adapare
Numar de picuratori

600

pe linie

tevi

Cu

picuratori

cu

regulator

de

presiune, cu sistem de
—
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Numar de pasari pe
9,14

picurator
numar vinciuri

2

suspendare de tavan,
cu ridicare si coborare
prin Vinci mecanic
Face

Unitate de racord

1

tegatura

sistemul

Ia
de

alimentare Cu apa a!
hatei, cu filtru de apa
Dozeaza vitarninele si

Dozator

de

medicamente

medicamentele

in

circuitul

de

alimentare cu apa al
pasarilor, Cu rezervor
_J~!stecde 60 litri
corpuri de iluminat

numar de randuri

Enat

Iluminat

4

cu tuburi de neon
de

21

iluminat pe rand

Admisie aer proaspat prin:
Trape(clapete)
Microci i
mat

Ventilatie

‘Admisie
proaspăt

aer 42 x 2
=

84

admisie aer, din

de

PVC

termoizolant, dispuse
pe laturile lungi ale
halei,

Cu

protecţie
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antilumina

si

vant,

actionate electric prin
vinci

Dimensiuni

deschideri in perete
840 mm X 270 mm
Calculator de proces
Componenta

de

control

pentni controlul ~i
gestionatea automată
a ventilatiei
Unitate de alarma cu
sirena

avertizare

Si

luminoasa
Sistem de alarma

in

cazul

unor defectiuni grave
(intreruperi

in

functionarea
sistemelor)
Sonde
Seuzori

temperatura,

umiditate şi indicatori
de presiune statica
Pcntru

Deschideri

d&

urgenta

evitarea

cresterii temperaturii
în cazul intreruperii
accidentale

a
.
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atimentărji Cu curent
elecric al instalatiei
de

admisie

exhaustare

aer,

deschide
toate

si
va

automat
intrările

Si

iesirile de aer pentru a
asigura

ventitatie

naturala (fara control
prifl Computer) pană
Ia

revenirea

curentului electric.
Exhaustare aer viciat

Dispuse pe acoperis
Horn de exhaustare

cu ventilator cu palete

cu vinci

din inox cu turatie
fha

Exhaustare

Dispuse pe acope~ii

aer
Horn de exhaustare

ventilator

cu vinci

~

din inox cu turatie
variabila

Ventilatoare

3

capacitate
rn3/h,

41.930

Dispuse

pe
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peretele din spatele
halei

cu

trapa

de

deschidere inchidere,
actionate

de

motor

electric de 1,5 CP

~ icaizire

Incaizire

Termosuflante

4

Putere termica
KW Cu seturi

70
de

conectare la retea
Racire prin pulverizare
din tevi de apa sub

Racire

,

Racire

Numar linji de racire

2

presiune,fixate

pe

peretii

cu

laterali

imbinare

prin

ins urubare
Numar

duze

de
120

racire pe linie

Diuze din alama cii
fixare prin insurubare
Destinatie
alirnentarea

Echipam
eM

-

Echipament electric

I set

tabloul

diii

general

sistemelor

electric

Furajarc,

a
de

Ventilatie,

Alarma, Iluminat
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Asigura
Colector de legatura

6

transferul

oualor din banda de
cuibar pe banda de
colectare transversala

Colectare Colectare
ua

oua

Conveior colectare
lungime

1

Colecteaza ouale din
hale

104m
Colectea~~uale din

Convejor transversal

I

conveiorul de cuibare
si le transporta afara
din hale

lungime

50 m

Sisteme echiparnente pe ferma
Buncare

Metalice

.

-

Silozuri
3

stocare furaj

zrncată

din

tablă

Cu umplere

pneumatica
Asigurar

Stocare

e fliraj

furaj

Capacitate buncar

21,8
m3

Diarnetru buncar

2,75 m

Inaltirne buncar

6,32 m

Buncare

-

stocare furaj

Silozuri

Metalice
3

zincată

din
cu

tablă

umplere
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pneumatica
9,15

Capacitate buncar

mc

Alimentare

Diametru buncar

2,1

Inaltime buncar

4,7

Asigura

transportul

furajului

din

capacitate Sistem de 2.500

buncarele de stocare

transport tůraj

furaj

kg/h

in

halele

de

productie, cu sistem

furaj

de suspendare
Asigura
Cantar fiiraj

3

dozarea

cantitatii

de

furaj

transportata in hale
Preia
Banda de alimentare

1

ouale

din

tronsportorul de oua
din hale

Sortare
oua

Sorteaza ouale dupa
Sortare oua

Modul de sortare

I

greutate,

capacitate

20.000 oua pe ora
Transfenil
Masina de ambalat

I

sortate

in

oualor
tavi

de

incubatie
__[.______
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Transfer lateral

1

Prelungire

pentru

preluarea

ouălor

pentru transferul br
pe site do incubatie
Incarcarea sitelor de
Incarcator carucioare

1

incubatie cu oua in
carucioare

Culoar de legatura are rol do Iegătura între cole 6 hale, vestiar, zona do Iivrare.
Suprafala construită şi desfaşurată de 468,05 mp.
Vestiar si zona de livrare: spa~iu1 are rolul do a adaposti âincţiuni precum vestiare,
zone do odihna, birouri si zona do preparare/livrare a produsului űnit (oua). Are
dimensiunile do 14.25 x 14.82m suprafata construita desfă~urată de 2l1.2Omp,
Camera necropsie, este o constructie tip container fTigorific cu pereti din panou
sandwich si cu invelitoare panou sandwich. Are o suprafata do 1 5,lSmp si o inaltime
utila do 2.57m.
Camera necropsici a fost asezata pe o platforma din beton armat, alături do cabina
poartă.
Cuibare automate
Fiecare hală este dotată cu un rând do cuibare automate poziţionat pe axul central al
halei, având o lungime de 121.9 m, cu 52 de secţiuni do cuibare active de 2,3 m fiecare
şi două secţiuni do pasaj do trecere do 1,15 m fiecare. Capacitatea este do 83 găini/m2
cuibar. Cuibarele sunt acţionate electric şi sunt programabile centralizat.
Fiecare rând de cuibare este flancat do paturi de plastic (platforme) do o Iăţime do 2,3 m
lăţime po fiecare latură, Cu 0 înlţime de 450 mm şi o înclinaţie do 3°.
SisternuJ de furajare găini
Este compus din 3 circuite /haM cu o lungime do 249,3 m fiecare, care asigură un fřont
de furajare de 15 cm pe cap/găină. Fiecare circuit este alimentat cu furaj prin
intermediul a 2 buncăraşe de furaj do 180 1 fiecare. Distribuţia furajului so face Ia o
viteză a lanţului do 26 m/ minut, coca cc face posibilă umplerea lanţului cu hiraj în 3,5
minute.
-

-
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Liniile de furajare sunt suspendate de tavan cu posbilitatea de ridicare şi coborâre
zilnică prin interrnediul winch-urillor electrice. Intregul sistem este controlat automat.
Sistem de furajare cocoşi
Fiecare haM prezintă 2 linii de furajare pentru coco~i, poziţionatc pe pereţii laterali.
Liniile de furajare pentru cocoşi sunt formate dintr-un şnec de transport furaj şi un
jgheab in care âirajul se descarcă. Sistemul oferă 20,5 cm front de furajare/cap de
cocoş.
Stocare şi control furaj
Halele sunt alimentate cu üiraj cc este stocat in buncărele exterioare de furaj pentru
cocoşi, respectiv buncăr de füraj pentru găini. Ferma este dotată cu 3 buncăre de furaj
pentru cocoşi de o capacitate do 5,8 tone (9,15 m3) fiecare, 1 buncăr la două hale,
respectiv 3 buncăre de furaj pentru găini de 14,7 tone (21,8 m3) fiecare, I buncăr Ia 2
hale.
Furajul este cântărit de cântare de şarjă monitorizat elecronic conform curbelor de
furajare programate. După cântarire, furajul este transportat cu ajutorul unui sistem de
lanţ cu noduri tubular ~i descarcat în buncăra~e prin acţionarea unor electrovalve.
Sistem de adăpare
Este compus din 2 linii de 12 1,2 m lungime fiecare/hală. Totalul de nipluri pe hală este
de 1440 hucăţi, ce asigură un front de adăpare de 7,6 păsări/niplu. Fiecare niplu are un
debit dc apă de 80 mI/minut. Liniile de adăpare se pot ridica şi coborâ cu ajutorul unor
winch-un manuale.
Apa intrată în Iiniile do adăpare este controlată do un panou de control special cc este
prevăzut cu regulator de presiune, debitmetru (cu înregistrare a consumului transmis în
calculatorul de hală), dozator do medicamente şi amestecător do medicamente.
—

Sistem de iluminat
Fiecare hală este prevăzută cu 4 rânduri de corpuri de iluminat tubulare cc, 21 de
tuburi/Iinie, 3000K alb cald, 50 / 60Hz- 2400lumen, 22 Watt unghi de vizualizare de
140 flickerfree, dimabil, grad de protecţie IP68, Cu ajutorul calculatorului so pot face
-

O,

programe personalizate de iluminat (moniento de aprindere şi stingere automate, control
automat al intensităţii iluminatului, etc.)
Sisteniul de ‚ientilaţie
Acesta este compus precum urmează:
3 ventilatoare capacitate 41.930 Nmc/h, dispuse pe peretele din spatele halei cu trapa
do deschidere inchidere, actionate de motor electric do 1,5 CP;
4 ventilatoare cu viteză variabilă de coamă, capacitate 42000 Nmc/h;
4 ventilatoare cu viteză Iha de coamă, capacitate 42000 Nmc/h;
-

-

-

p

~
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84 admisji de aer do 3300 m3 /admisie;
Ventilaţia dc bază utilizează ventilatoarele de coamă prioritar şi adrnisiile laterale
pentru asigurara fluxului minim de ventilaţie, jar pe măsură ce necesarul de ventilaţie
creşte (conform măsurătorilor în timp real al temperaturii ~i urnidităţii aerului din hală,
indicate de senzori) so trece către ventilaţia care presupune utilizarea ventilatoarelor de
fronton pentru evacuarea aerului şi admisiile tunel pentru absorbţia aerului proaspăt.
Sistem de răcire
In timpul temperaturilor ridicate, în combinaţie cu ventilaţia tunel so declanşează
sistemul de răcire compus din faguri de carton udaţi (cooling PAD). Sistemul do răcire
are o suprafaţa efectivă do 18 m lungime x 2 m înălţime/latură bală. Apa din acest
sistern so recirculă şi este înlocuită pe măsură ce se evaporă în procesul de transfer
tenrnc.
Sistemul de încălzire
Este compus din 4 turbosuf~ante cu ardere directăĺhală, fiecare cu o capacitate de 70
kW putere nominală, 5000m3/h debit aer, ardere GPL.
GPL este stocat în 4 rezervoare metalice supraterane, cu capacitatea do 4x 4,5 mc,
pozate pe platformă betonată.
Sistemul de comandă
Toate funcţiile de comandă şj control electric din flecare hală sunt integrate într-un
panou unic pe hală, funcţiile putâr’d f~ accesate prin intermediul ecranelor tactile sau de
la distantă prin intermediul unui calculator sau telefon (via intcrnet).
Colectarea şi manipularea ouălor de incubaţie
În fkcare zi, producţia de ouă esw transportată automat din hale, din cuibare, pe 2
conveioare de transport, cu capacitatea do 50000 ouă!oră, aflate pe holul transversal cc
uneste halele (I conveior Ia 3 hale, 1 stânga şi 1 dreapta). Colectarea ouălor so face
după preferinţă prin selectarea individuală a halci de unde se colectează ouăle.
Ouăle ajung pe conveioare până în zona centrală de sortare şi manipulare unde sunt
preluate de utilajul special pentru aceastá sarcină.
Maşina de sortat execută pe rând urmatoarele procese:
-Preia ouăle de pe conveioarele de transport şi oferă oportunitatea operatorului să le
inspecteze vizual şi să extragă manul ouăle neconforme (deformate, murdare, sparte,
etc.);
Cântăreşte automat toate ouăle (cu o precizie de 0.01 grame) şi extrage automat ouăle
ce prezintă o greutate mai mare sau mai mjcă decât cea din intervalul de greutate
urmărit (programat prin calculator);
-

-
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Întoarce automat ouăle cu vârhjl ascuţit în jos (poziţie de importanţă în procesul de
stocaj ~i incubaţie);
Transferul şi încărcarea automată cu ouă a sitelor dc incubaţie.
-

-

Incărcarea automată cu site a cărucioarelor de incubaţie.
Dc asemnea, maşina generează automat infoi-ma;ii CU privire Ia numărul de ouă
procesate, greutăţi şi statistici.
Platforma exterioară: platformele betonate au fost realizate pentru a facilita accesul in
ferma precum si pentru a realiza legatura dintre constructijie din cadrul fermei.
Suprafata platformelor betonate este de 3405,00 mp. La intrarea în fermă s-a prevăzut
un dezinfector rutier.
~mprejmuirea a fost realizată din stalpi prefabricati din beton armat si panouri
prefabricate din beton armat. stalpii vor § montati in fundatii din beton. inaltimea
gardului este de 2.OOm jar acesul auto se face pe o poartă de ‘7.OOml. Lungimea totală a
împrejmuirii este de 740.OOmI.
Platforma dejeetii solide,cu dimensiunea de 20.OOm x 45.OOm închisa pe 3 laturi cu
pereţi din beton armat, cu înalţimea de 2.OOm si un volum de 1 620.OOmc. Platforma a
fost realizata din beton armat.
8.2 Deserierea activităţij:
8.2.1. Crcşterea intensivă a păsărilor
Prin pro5lul dc activitate unitatea aparţine sectorulul zootehuic, obiectul de activitate
constituindu-I creşterea reproducătorilor în sistemul Ia sol, de Ia o zi până Ia 18
săptămâni, când ating o greutate de aproximativ 1,8 kg şi puieuţele devin apte de ouat.
Fluxul tehnologic pe hală decurge pe principiul «totul pun totul go!» pentru asigurarea
conditiilor sanitar-veterinare cc so impun.
Etapele unui ciclu complet de producţie sunt următoarele:
1.Popularea cu material biologic : pui de o zi rasa ROSS 308 sau COBB 500
Creşterea reproducătorilor în sistemul Ia so!, de Ia o zi până la 18 săptămâni, când ating
o greutate de aproximativ 1,8 kg şi puicuţele devin apte de ouat presupune patru etape:
Creşterea puilor se face în mod etapizat, cu respectarea cerinţelor speciuice fiecărei
perioade, astfel :
V Perioada starter: 1-3 săptămâni
o
furaj de dezvoltare Starter;
o
temperatura: 28-36°C;
o
umiditate 60-70%
V Perioada de creştere :4-9 săptămâni
o
furaj de creştere
-
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o
temperatura: 22-26°C;
o
umiditate 60-70%
V Perioada de dezvoltare :10-16 săptămâiii
o
furaj de creştere
o
temperatura: 22-26°C;
o
umiditate 60-70%
~ Perioada de preouat: 17-18 săptămâni
o
furaj do preouat
o
tomperatura: 22-26°C;
o
umiditate 60-70%
1. Perioada do producţie: de Ia 18 saptamani 70 săptămâni (52 săptămâni).
Ouălo depuse do găini în cuibarele speciale din cadrul zonelor Relax cad pe o bandä
colectoare de pe care sunt apoi transportate prin intermediul Transportoarelor
transversale direct Ia masa de sortare.Benzile de ouă sunt echipate cu sisteme speciale
de protecţie a ouălelor menite să reducă la minim pierderile tehnologice.In fluxul de
colectare al ouălelor omul intervine doar în punctele de sortare/ambalare.Ouăle
deteriorate sunt culese de jos ~i depuse în camera frig. Acostea nu se utilizoază. Se va
implemonta un sistem de vizitaro zilnică a halelor de 2 on pe zi.
Sistemul do colectaro al dejecţiilor este format din instalaţia de transport dejecţii din
hală către exterior cu bandă transportoare şi unităţi do evacuare.Cele 2 unităţi do
evacuare sunt confecţionate din oţel galvanizat ~i au câte 2 unităţi curăţitoare pe §ecare
ränd de cuşti.
8.2.2. Depopularea durează 1-2 zile;
Perioada de vid sanitar, timp do 21 zile, în care se realizează:
-evacuarea dejecţiilor din hale, cu ajutorul unui încărcător Ű~onta1 cu lame, colectato pe
suprafeţe betonate situate Ia capătul fiecăroi hale, urmând a fi transportate po platforma
de dejecţii; dojecţiile vor Ii apoi împrăştiate pe terenuri agricolo.
-curăţiroa rnecanică a halelor şi spălarea hidromecanică (so spală cu jet de apă cu debit
mic şi do înaltă presiune). Apa do spălaro este coloctată prin intermediul sistemului do
canalizare tehnologic şi ovacuată în rezervorul vidanjabil cu V=40 mc
-dozinfocţia halelor; so va acorda o atenţie doosebită curăţirii şi dezinfocţiei cuibarolor
şi a sistemelor do fúrajaro şi adăpare.Dozinfecţia so va face cu soluţii şi substanţe
speciale cu acţiune virucidă, bactoricidă şi fungicidă prin tormonebulizare.Pentru
atingerea efoctului scontat, halele so vor ţine închise 3 zile.
8.2.3 Repopularca durează timp do 2 zilo.
-

~P Rą~
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Mortalitatea este un atribut normal planificat care in condiţiile în care nu depăşeşte
procentul de 6% pe serie flu provoacă dezechilibre economice.
8.2.4. Accesul vehiculelor se face pe o singură poartă prevăzută cii dezinfector rutier,
amenajat corespunzător încât să asigure Ia rulare acoperirea anvelopelor cii dezinfectant
pe întreaga circumferinţă a roţilor.
9

INSTALAŢH PENTRU REŢINEREA,
POLUANŢILOR IN MEDIIJ

EVACUAREA ŞI

DISPERSIA

9.1 Aer
Sursa generatoare

Poluanţi

Creşterea păsărilor

NH3
N20
Pulberi

Echipament folosit peutni evacuarea
poluanţilor/hală
-3 ventilatoare de fronton cu o capacitate
de 41930 Nmcíh;
4 ventilatoare Cu viteză variabilă de
coamă, cii capacitatea de 42000 Nmc/h;
4 ventilatoare Cu viteză fixa de coamă,
CU capacitatea de 42000 Nmc/h;
84 admisii de aer de 3300 m3 /admisie,
-

-

‘

-

Termosuflante
9.2.

Gaze de ardere
C02, SO,,NOx,,

Putere termica 70 KW cu seturi de
conectare la retea

Apă

~eneratoare
ape uzate
tehnologice de
spălare
hale

Com_poziţie
materii în suspensie,
substanţe consumatoare de
oxigen, compuşi cu azot,
fosfor, potasiu, bacili
coliformi
ape uzate menajere/ materii în suspensic,
fUtru sanitar, corp
substanţe consumatoare de
administrativ
oxigen, detergenţi

Metode de coieci~Jevacuarčj
sifoane de pardoseałă. canale
colectoare.
bazin de colectare fertilizare
terenuri agricole

-

-

-•

.

-

-

reţeaua internă de canalizarc
bazin vidanjabil exterior,

CONDIŢIE: Titulanul activităţii trebuie să deţină planul de amplasament în care sunt
prevăzute toate construcţiile, conductele subterane şi rigolele perimetrale şi să
întocmească un program de inspccţie şi întreţinere a acestora, cel puţin o dată Ia I an, în
36

ACENŢIĄ PEN’II{U PRQTECŢIA MEDIULU! BIHOR
B-dul. Dacianr. 25 A, Oradea, Cod 410464
E-mail: ofńce~,app~ţ,Łanpntro’ Tei.0259/444.590~ Fax:0259/406.588
[hpperaíorcic’ cia/c en carcicler personal, c~
m~ęgy1a,nenuiui (LIE,.) 2016 6

“
—

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională peritru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
scopul minirnizăł-ij pierderilor do apă uzată şi evitării poluării apelor de suprafaţă şi
subterane.
Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etanşate corespunzător, pent-u a
preveni contaminarea solului şi implicit a apei freatice.
In registrul cu docurnente de mediu se vor pă.stra documente doveditoare privind
vidanjările de ape uzate.
9.3.

Sol

Operatorul va respecta următoarele măsuri pentru evitarea eventualelor einisii poluante
în sol:

Nr.
Punct vulnerabil
crt.
1
Reţele do canalizare
2

Depozitare deşeuri

Metode de reţinere a scurgerilor PC sol
canale betonato
spaţii încbise, prevăzutc cu platforme
botonate, acoperite

1O.CONCENTRAŢH DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL
ÎNCONJURĂT0R, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
Sursele generatoare de emisli în aer sunt:
-

procesele metabolice;
managementul dejecţiilor;
activităţi auxiliare: de transport, do descărcăre furaje, do întreţinero a incintci,
încălzirea spaţiilor.
-

-

10.1.1. Emisii
Sursele generatoare de emisii în aer stint:
1
2
3

procesele metabolice;
managomentul dejecţiilor;
activităţi auxiliare: de transport, de dcscărcäre furaje, de întreţinere a incintei.
încălzirea spaţiilor.
4 hală creştere
Managementul nutriţional
BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat şi, prin ui-mare, emisiile de amoniac,
satisĺ~când în acelaşi timp nevoile nutriţionale ale animaletor, BAT constă în utilizarea
-.

-

-

-
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unui regim alimentar şi în aplicarea unei strategii nutriţionale care include una dintre
tehnicile indicate în tabelul aferent BAT sau a unei combinaţii a acestora.
Respeetarea cantităţii de Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat!spaţiu
pentru animal/an) în funcţie de categoria de animal,
Azotul total excretat asociat BAT Cu respectarea monitorizării BAT 24 BAT
constă în monitorizarea cantităţii cle azot şi fosfor total excretat rezultată din dejecţiile
animaliere, prin utilizarea uneia dintre tehnicile prevăzute în BAT
BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisMcând în acelaşi timp nevoile
nutriţionale ale animalelor, BAT constă în utilizarea unui regim alimentar şi în aplicarea
unei strategii nutriţionale care include una dintre tehnicile indicate hi tabelul aferent
BAT sau a unei combinaţii a acestora.
Respeetarea cantităţii de Fosfor total exeretat asociat BAT (kg de P205 excretat/spaţiu
pentru animal/an) în funcţie de categoria de animal, Fosfor total excretat asociat BAT
cu respectarea monitorizării din BAT 24 BAT constă în rnonitorizarea cantităţii de
azot şi fosfoj- total excretat rezultată din dejecţiite animaliere, prin utilizarea uneia dintre
tehnicile prevăzute în BAT
-

-

-

Emisil de pulberi

BAT 1 1. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru
animale, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate în BAT sau a unei
combinaţii a acestora.
Emisii:

Vatorile admise pentru emisiile în aer, comparativ cu valorite recomandate de BREF-ul
speciĺk sunt următoarele:
Faza de
Interval de ernisie conform BREF*
fl
Poluant
specific
proces
(k~IpasareIan)
creşterea
pulberi
0,09
păsărilor de
NH3
0,08
reproducţie
N20
0,02 1
CH4
0,04
Notă:
*Reference Document on Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and
Pigs, July 2017;
—~

—~______
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agen;ia Naţională pentru Protecţia Mediului
A~enţia pentru Protecţia Mediuĺui Bihor

Azotul total excretat conform BAT
Limită azot total în kg de
Parametru

Categoria de animale

Nexeretat/spaţiu pentru
animal/an

Azot total excretat exprimat
caN

Găini ouătoare

<0,8

Categoria de animale

Limită azot total fn kg de
Nexeretat/spatiu pentru

Fosfor total excretat conform BAT
Parametru

animal/an
Fosfor total excretat
Găini ouătoare
<0,45
exprimat ca P205
Imisii:
Valorile_limită Ia imisiile datorate activităţii de creştere intensivă a păsăriior sum:
Limita admisibilă
Limita admisibjlă conf. STAS
eonf. STAS 12574/87
12574/87
Indicator
Medic de scurtă
Medic
zilnică
durata- 30 mm
(mg/me)
(mg/me)

NI-i3

0,3

0,1

10.1.2. Imisiile specifice datorate activităţii flu vor depăşi valorile limită din STAS
12574/ 87 Condiţii de calitate pentru aer în zonele protejate.
Pentru minimizarea emisiilor se vor aplica urrnătoarcle rnăsuri:
hrănirea pe faze de creştere;
aplicarea unor diete bazate pe nutrienţi digerabili, cu conţinut redus de proteine fosfor,
cu adaos de aminoacizi şi fitaze sau fosfaţi anorganici înalt asimilabili, conform BAT
specifíc;
menţinerea uscată a patului de creştere prin aplicarea unor tehnici de adăpare fără
pierderi de apă;
stocarea temporară in spaţiu special amenajat, acoperit, pentru evitarea umezirii
dejecţiilor uscate;
-

-

-

-
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trasportul şi aplicarea pe sol a dejecţiilor uscatate, ca îngrăşărnânt organic, cu
respectarea celor mai bune practici agricole.
-

Valori admise la emisiile din funcţionarea turbosuflantelor:

~

Fan de
proces

Poluant specific

Valoare limită de462/1993
emisie* conform Ord.

(mg/Nrnc)
802
2000
CO
250
NQ~
500
substanţe
50
organice(exprirnate în
carbon_total)
pulberi
100
Notă: *VLE se raportează Ia an conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 6% procente
de volurn.
Ernisiile gazoase generate de activităţile desf~şurate pe amplasarnent nu trebuic să
determine depăşirea valorilor lirnită, stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurator.
10.2 Apa
Vajori limită de emisie
Indicatorii de calitate ai apelor menajere evacuate sunt stabiliţi prin Autorizaţia de
gospodărire a apelor nr. 283 din 10.08.202 1 eliberatä de Adrninistraţia Naţională
,,Apele Rornâne” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, după cum urmează:
.

Procese de
ardere

Ape uzate menajere:
..:t~.Indičatoŕ

.ý

admise I ni dm
6,5-8,5 unităţi de H
350
300
500
30
25
30
5
40°C

~

Materii în sus . ensie
CBO5
CCO-Cr
Substanţe extractibile
Deter:en
Azot arnoniacal
Fosfor total
tern • eratura

Qśt’

40
C

4,

[

‘~
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Ministerul Medi.ului, Apelor şi Pădurflor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediułui
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
10.2.1. Nici o ernisie in apă flu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite
în prezenta autorizaţie.
10.2.2. Nu este permisă evacuarea nici unci substanţe sau rnaterii care poluează rnediul
in apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din
afara acestuia.
Iitilizarea cfieientă a apei
BAT 5. Pentru utilizarea efkientă a apei, BAT constă în utilizarea unci combinaţii a
tehnicilor indicate în tabelul aferent BAT
Emisil provenite din ape uzate
BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constă în utilizarea unei
combinaţii a tehnicilor indicate in tabelul aferent BAT
BAT 7. Pentru a reduce ernisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constă în
utilizarca unei combinaţii a tehnicilor indicate in tabelul afercnt BAT
10.3. Sot şi subset
Concentraţiile de poluanţi specilki activităţii, care pot efecta solul flu vor depăşi

lirnitele pent-u terenuri de folosinţă sensibilă, prevăzute în Ordinul MAPPM 756/1997,
actualizat, pent-u aprobarea Reglcmentării privind evaluarea poluării mediului.
10.4. Eniisii de z2omot
10.4.1. Surse de poluare:
f’sncţionarea instalaţiilor tehnologice;
-

-

-

mijloacele de transport;
zgomotul produs do animate;

funcţionarea ventilatoarelor.
10.4.2. CONDIŢIE: Activităţile do pe amplasament flu trebuie să producă zgomote în
afara amplasamentului in locaţii sensibile Ia zgornot, care depăşesc condiţiile prezentei
autorizaţi i
La limita receptorilor protejaţi, nivelul de zgomot admis: 55 dB(A) in timpul zilei, Ia
o valoare a curbci de zgomot de 50 dB. respecti” 45 dB(A) în timpul nopţii, Ia o valoare
a curbei de zgomot de 40 dB, conform Ordinului 119/2014 al Ministerului Săflătăţii
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei.
-

[
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protec;ia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Sc vor aplica tehnicile de aplicabilitate conform BAT 9, care stint aplicabile doar în
cazurile in care se preconizează ~i/sau s-a dovedit o poluare fonică Ia nivelul
receptorilor sensibi.
10.5. Miros
10.5.1. Sursele de miros identitleate:
activitatea de creştere a păsărilor pentru reproducţie;
depozitarea de~euri1or ,deshidratarea şi fermentarea dejecţiilor.
împră~tierea dejecţiilor pe terenuri.
-

-

-

10.5.2. CONDIŢII:
10.5.2.1. Se vor aplica tehnici nutriţionale conform BAT, prin care să se reducă
nutrienţii din dejecţiile de pasăre, in vederea scăderii nivelului emisiilor de mirosuri din
halele de creştere a păsărilor.
10.5.2.2. Titularul activităţii va gestiona activităţile din care rezultă inirosuri
dezagreabile, sesizabile olfactiv, ţinând seama şi de condiţiile atmosferice (perioadele
de calm atmosferic, inversiuni termice sau condiţii atmosferice nefavorabile dispersiei)
pentru a preveni creşterea intensităţii mirosului sau transportul mirosului Ia distanţe
man.

10.5.2.3. Stocarea temporară a patulni uzat de creştere pe amplasament se va face pe o
perioadă limitată de timp până Ia valoriflcarea ecologică, în hala pentru stocarea
teinporară a dejecţiilor pentru evitarea generării emisiilor de amoniac prin umezire şi
fermentare.
Emisiile de mirosuri
BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru flu este posibil, pentru a reduce
.~misiile de mirosurj emanate de o fermă, BAT constau hi elaborarea, punerea in
aplicare ~i revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include elemente îndicate
înBAT
Operatorul trebuie să deţină Plan de gestionare a disconfortului olfactiv, conform Legii
nr. 123/10.07.2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind
protecţia rnediului.
Conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv va respecta prevederile HG
care se va elabora conform Art. 11 la Legea 123ĺ2020: Conţinutul piamdui de gestionare
a disconfortulvi o(Jäctiv pentru toate activităţile care pot ct-ca disconfort oĘfactiv se
____________

~jr
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protccţia Mectiului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
stabileşte prin hotăráre a Guvern u/ui Ia propunerea autorităţii pub/ice centrale cu
responsabiłităţi în domeniul protecţiei mediuiui şi a autorită(ii pub/ice cenirale cu
responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în termen de maximum 180 de zile de Ia data
intrării în vigoare a prezentei legi.

11.
11.1.

GESTIUNEA DEŞEURILOR
Deşeurj produse. colectare. stocare temporară:

Deşeuri nepericuloase:
Cod
deşeu
conform
HG

Tip deşeu

Cantităti
estimate

Sursa de deşeu

Mod
de stocare
temporară

856/200
2 kg/an,
cadavre de
pasăre

reproducţie
Il8Okg/52
sapt.
pwducţie
80kg/I 8
săptămâni
reproducţie
903 to! 52
săpt.
producţie
0,5 to/an
întreţinere
55 kg/52
săpt

Activitatea de creşterea
păsărilor

15 01 02

200 kg/an

Activităçi administrative

medicamente

15.01.07

2 kg/an

tratamente

deşeuri de hâi-tie
şi carton

2001 01

020102

pat de creştere
uzat şi dejecţii
pasăre

0201 06

ambalaje de
hârtie şi carton

15 01 01

ambalaje de
mateńate
plastice
~ ambalaje (IC

100 k&an

Activitatea de crcşterea
păsărilor

Activităţi administrative

Se stochează teniporar în
spaţii arnenajate cu utilaje
frigorifice conform
normelor sanitar veterinare
Sc stochează temporar în
hala pentru stocare
temporară dejecţii

Spaţiu special
amenajat pe
platformă
betonată
-——

Activitäţi administrative

——

Spaţiu special
amenajat pe
platfonnă
betonată
Spaţii special amenajate în
recipienţi cu închidere
etanşă
Spaţiu special
amenajat pe~
platformă
betonată
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Cod
deşeu

conform
HG

Tip deşeu

Cantităţi
estimate

Mod
de stocare
temporară

Sursa de deşeu

856/200
2
menajere
deşeuri de Ia
echipamentele
din birouri ~i
p~oducţie
alte de~euri
nespecificate
(ouă sparte /coji)

20 03 01

2 to/an

temporară în
Activităţi administrative Stocare
europubele

2001 36

Variabil, în
func;ie de
necesităţi

02 01 99

1300 kg! 52
săptămâni.

Activităţi administrative

Activitatea de creşterea
păsărilor

Recipient plastic. Spaţii
special amenajate
Ouăle sparte sunt colectate
manual şi transportate în
incinta frigorifică

Deşeuri periculoase:

Cod deşeu

conform
HG
856/2002

Tip deşeu
ambalaje de Ia
substanţe
dezinfectante
deşeuri a căror
colectare şi elirninare
fac obiectul unor
măsuri speciale
penfl prevenirea
infecţiilor
becuri/tuburi
fluorescente

Cantităţi
estimate

Mod de stocare temporară

15 01 10*

0,5 to/an

Igienizarea
halelor

Containere/spaçii închise
destinate acestui scop

18.02.02*

2 kg/an

tratamente

Containere/spaţii
mnchke
destinate
acestui scop

2001 21 •

Variabil,
în funcţie
de

Intreg
amplasarne
ntul

In cutii de cartonl spaţii
special amenajate

I_necesităţi

11.2.

Sursa de
deşcu

Deşeuri refoţosjte

Titularul flu refoloseşte deşeuri generate de activitatea desfăşurată.
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1 1.3. Deşeuri valorificate
Cod deşeu,

conf.
HG
856/2002
02 01 06

Denumirea deşeu

Destinaţie

dejecţii solide provenite de Ia păsări

tratareaterenurilor; împrăştiere pe
terenuri
natural, agricole
pe bază ca
de îngrăşämânt
contract cu
terţi

[
I 1.4.

15 01 01

ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02

ambalaje de materiale plastice

15 01 07

ambalaje de sticlă medicamente

18 02 03
2001 21*

ambalaje de medicamente
becuri/tuburj fluorescente

Predate spre
reciclarea/recuperarea Ia societăţi
autorizate

Deşeuri eliminate
Cod

deşeu,
conf. HG
856/2002
020102
15 01 10*

20 03 01

Denumirea
deşeu

Sursele de
deşeu/faze ale
procesului
tehnologic

cadavre de
pasare
arnbalaje de Ia
substanţe
dezinfectante

Activitatea de
creşterea păsărilor
Activitatea de
creşterea păsărilor

deşeu menajer

întrcaga unitate

,.

[
Destinaţie
eliminate prin unităţi autoiizate
de colectare/ eliminare
eliminate prin unităţi autorizate
de colecarel eliminare prin
depozitare
eliminate prin unităţi autorizate
de colectare/ elirninare prin
depozitare

I___________

Împrăştierea pe sol a dejecţiilor animaliere
BAT 20. Pentru a preveni san, dacă acest lucru flu este posibil, pentru a reduce ernisiile
de azot, fosfor şi organisme patogene microbiene în sol ~i apă provenit
)‚~P. F?
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agen~ia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
împrăştierea pe sol, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate în tabelul aferent
BAT
CONDIŢII
11.5. Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deşeu pe amplasamentul
unităţii. Titularul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care
aceasta flu poate f~ evitată, valorificarea br, jar în canil de imposibilitate tehi~ică şi
economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactub
asupra mediului.
11 .6.Ebirninarea / valorificarea/recuperarea deşeurilor trebuic să se desfăşoare aşa
cum s-a precizat în prezenta autorizaţie Ia punetele I 1 .4 şi în conformitate cu legislaţia
naţionabă.
11.7.Nu trebuie eliminate alte deşeuri nici pe arnplasament, nici în afara
amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea cornpetentă pentru protecţia
rnediului şi fără acordul scris al acesteia;
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă
a prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regirnul deşeurilor, cii rnodiűcările ~
cot-npletările ulterioare;
11.9. Deşeurile industriale recuperahile: hârtie, ambalaje PET, corpuri de ihuminat,
sticlă; vor fi colectate separat şi valorificate in conformitate cii legislaţia în vigoare:
V
Legea 249 / 2015 privind modatitatea de gestionare a ambalajelor ~i a
de~eurilor de ambalaje rnodiücată şi completată de Ord. ‘74/2018, modificată de
L. 50/2019.
V
OUG nr. 5 / 2015 privind deşeurile de echipamente electrice Si electronice.
V
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publieă privind mcdiii! de viaţă al populaţiei modificat şi
completat de Ord. 994/2018.
V
Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privirid Fondul pentru
mediu, actualizată;
V
HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gesüunii deşeuriĺor şi
pentnu aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inchusiv deşeurile periculoase,
modificată şi completată cii HG 210/2007 pentnu modiflcarea şi completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeriiul protecţei
mediului;
V
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri din ambalaje (actualizat);
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
~

Ordin nr. 578/2006 at MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate Ia Fondul pentru mediu, modificat şi
completat cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009 si Ordin MMP
1032/2011;
V
Ordin nr. 1.170 din 30 august 2017, pentni modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi a!
preşedintelui Autorităţii Naţionäle Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a
produselor biocide şi• pentru solicitarea privind înscrierca substanţelor active în
anexa nr. I, IA sau lB Ia Normele metodologice de aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate
prin Ordinu! ministrului sănătăţii publice, at ministrului mediului şi gospodăririi
apelor şi a! preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa A.limentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007.
11.10. Deşeurile generate vor fi gestionate respectând ierarhia deşeurilor/ OUG
92/19.08.202 1 Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru valorificare /
recuperare sau eliminare trcbuie transportate doar de operatori autorizaţi, pentru
astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate în conformitate Cu
prevederile HG in. 1061/2008 fără a afecta în sens negativ mcdiii! prin mirosuri
dezagreabile sau prin împră~tiere sau abandonare a acestora;
11.11. Operatorul are obligaţia să valorifice patul uzat de creştere rezultat din
activitatea de creştere a păsărilor;
11.12. Administrarea patului uzat de crcştere pe terenurile agricole trebuie făcută
conform BAT 20, precum şi a Ordinului nr. 1.809/31.07.2015, pentru modificarea
şi completarea Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al
Ministrului Agricutturii, Păduri!or şi Dezvoltării Rurale nr. 1.182/1.270/2005
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor
împotriva 1)Oluării cu nitraţi din surge agricole;
11.13 Valorificarea patul uzat de creştere, de către terţi, se va face numai pe bază
de contracte ferme încheiatc Cu aceştia ~i Ia recomandarea OSPA;
11.14 Deţinătorul autorizaţiei trebuie să so asigure că deşeurile transferate cătrc o
altă persoană stint ambalate, identificate şi inscripţionate după cod deşeu ~i
gestionate conform legislaţiei, asigurându-se trasabilitatea deşeuri!or în
conformitate cu standardele în vigoare privind astfel de etichetare. Până Ia
valorificare colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie precolectate
Si depozitate temporar
în zone desemnate, protejate corespunzător îm. • va
.
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dispersici în mediu. Deşeurile trebuie clar identif’icate, inscripţionate şi separate
corespunzător;
11.15 Deţinătorul prezentei autorizaţii arc obligaţia întocmirii unui registru de
evidenţă şi trasabilitate a deşeurilor complectat cu aspecte şi probleme legate de
operaţiunile şi practicile de management ale deşeurilor de pe amplasament, registru
care trebuie pus Ia dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.
Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:
.
cantităţile şi codurile deşeurilor;
.
numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale
aces tuia;
.
confirn-iarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror
transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;
.
detalii privind expediţiile respinse;
.
deialii privind once amestecare a deşeurilor.
Aceste date trebuje raportate Ia APM Bihor ca parte a Raportului anual de
media.
12. INTERVENŢIA

RÁPIDĂ/

PREVENIRE

Ş1

MANAGEMENTUL

S1TUAŢIILOR DE URGENŢĂ, SIGIJRANŢA INSTALAŢIE1
12.1. Ferma de pui flu se încadrează în prevederile Legii 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
12.2. Plan operativ de prevenire si management al situaţiilor de urpenţă
Titularul deţine Planu! operativ de prevenire şi management a! situaţiflor de urgenţă.
~1 trebuie să §e disponibil pe amplasament în once moment pentru inspecţie de cătxe
personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.
Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să tie
revizuit anual şi actualizat după cum este necesar.
Planul care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea
accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, trebuie să conţină ccl puţin:
Planul reţelelor de alimentare cu apă şi punctele de racord Ia aceste reţele;
Planul reţelelor de canal izare;
Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;
Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;
lmplementarca măsurilor de reducere a riscunilor de accidente şi consecinţele Ion;
-

-

-

-

-

__________
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Caracteristicile şi amplasarea echipamentelor care pot ĺEi utilizate în situaţii do urgenţă.
Planul operativ do prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să ineludă
-

prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute jn urma oricărei situaţii
de urgenţă.
12.3. ProEram de revizij şi reparaţii a utilajelor si instalaţiilor din dotare
Titularul de actiyitate va întocmi anual Programul de revizii şi reparaţii pentru utilajele
şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel Ia reducerea riscului apariţiei
unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.
Programul anual de revizii şi reparaţii trebuie reactualiząt anual până Ia data do 31
ianuarie a! fiecărui an.
Planul do întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile do care dispune
societatea (depozitele pentru materii prime şi auxiliare; instalaţii do alirnentare cu apă şi
combustibil; clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat; etc.).
Periodicitatea operaţiilor do întrcţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile
furnizorului do echipamente.
Planul do întreţinęre şi reparaţii va § consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde
minim următoare[e date:
obiectivul supus reparaţiei sau verificării;
data efectuării intervenţiei;
fetul intervenţiei (planificată sau neplanificată);
tipul operaţiei executate;
responsabilul execuţiei lucrării;
costul reparaţiilor sau intervenţiilor.
.

.

.

-

-

-

-

-

-

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢÍI
Conform prevederilor Qua 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modifieările ~i completările ulterioare şi a Legii
nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligaţia să realizeze controlul
emisiilor do poluanţi în mediu, precum ,şi controlul calităţii factoritor do mediu, prin
analize efeetuate de personal califical. în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe,
eu echipamente do prelevare şi analiză adecvate, descrise in standardele do prelevare şi
analiză specifice.
13.1 Aer:
Monitorizarea poluanţilor gazoaşi so va face în conformitate cu prevederile SR EN15259/2008 -Cal itatea aerulni, măsurarea ernisiilor surselorJixe, cerinţe referiroare la
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secţiuni şi ampiasarnente de măsurare precum şi Ia obiectivuĄ plaint! şi raportul de
măsurare şi cu respectarea BAT

Imisii
Punet de monitorizare
la limita de nord şi de
sud a incjntei

Pararnetru
NH3

~‘~‘ de
monitorizare
anual, în perioada
iulie-august

Metodaj~analjză
STAS 108 12/76
Determinarea
amoniacului

Modalitatea de monitorizare a imisiilor:
realizarea a trei măsurători, în zile diferite, în perioada cu grad maxim de populare a
halelor;
prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului;
se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.
Emisille provenite din întregul proces de producţie
BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de
productie pentru cre~terea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curtc, BAT constă
îu estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces
de producţie care utilizează BAT disponibile puse în apticare în cadrul fermei.
Monitorizarea emisiilor şi a parametrilor de proces
BAT 24. BAT constă în monitorizarea cantităţii de azot şi fosfor total excretat rezultată
din dejecţiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre tehnicile indicate în BAT, ccl
puţin odată pe an.
BAT 26. BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri hi aer.
-

-

-

Des criere

Emisiile de rnirosuri pot ű monitorizate prin utilizarea:
Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu
standardul EN 13725 pentru a determina concentraţia de mirosuri).
În cazul în care se aplică rnetode alternative pentru care nu sunt disponibile
standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere Ia
mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO,
standarde naţionale sau alte standarde internaţionale care asigură furnizarea de date
de o calitate ştiinţifică echivalentă.

—

—

Aplicabilitate
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BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează ~i/sau s-au dovedit
neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.
BAT 29. BAT constă în monitorizarea parametritor procesului, ccl puţin a dată pe an
pentru pararnetrii indicaţi în BAT

—

13.2 Apă

13.2.1. Ape uzate menajere vidanjabile:
Sc vor respecta prevederile H.G. 352/2005-NTPA 002/2005, cu descărcare în staţia de
epurare.
Indicator
Frecvenţa Metoda de analiză
Punctde
de
prelevare
monitoriza
re
pH
SR ISO 105231997
tcmpcratură
1T’atcr ii în suspensie
STAS 6953-8 1
CBO5
SR1S05815/98
Bazrne
CCQC
La Hecare
SR ISO 6060/96
—~_________________

.

vidanjabile

.

vidanjare

.

substanţe extractibile
fosfor total
azot arnoniacal
detergenţi

13.2.2 Ape freatice:
Punet de
prelevare

.._~IAs_6953/81

Indicator

Frecvenţa de
monitorizare
anual

pH

Foraje de
observaţie-2
bucăţi, F1= 10 m,
Dii 110mm

SR 7587/96
SR 150 6060/96
SR ISO 7 1501/2001

ţ Metoda de analiză
SR ISO 10523-

1997
SR EN 18992/2002

CBO5

_____

CCO-Cr
NO2

SRiSO6Ô~ö/96

___

-

______

NO3
-

..
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Punet de
prelevare

Indicator

Frecvcnţa de
monitorizare

Metoda de analiză

NH4
P04
K
‘in caz de utilizare a altor metode stanclardizate se va demonstra echivalenţa metodei.
,

13.3.Sol
Indicator

Punet de prelevare
pH
nitraţi
nitriţi
azot
fosfaţi

În vecinătatea
platformei beonate de
stocare pat uzat
~—...——____

Frecvenţa de
monitorizare
in primul an de Ia
emiterea AIM şi
apoi la 10 ani

13.4üeşeuri
13.4.1 Dcşeuri tehnologice:
Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate in
conformitate en prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cc cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG
210/2007 şi ale OUG 92/19.08.2021. Gestionarea deşeurilor ~i trasabilitatea acestora se
raportează in scris şi în SIM Statistica deşeurilor.
13.4.2 Deşeuri de ambalaje:
Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalajc Sc va realiza în conformitate cu
‘irevededle Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje.
Raportarea datelor referitoare Ia ambalaje şi deşcuri de ambalaje către autorităţile
competente pentru protecţia mediului se va face conform Ordinul 794/2012 privind
procedura de raportare a datelor referitoare Ia ambalaje şi deşeuri do ambalaje.
13.5 Zgomot se va întocmi planul de reducoro al zgornotului, conform BAT 9;
13.6 Mirosuri
Monitorizarea mirosului se realizează prin: determinările de imisii de amoniac, Cu
respectarea BAT 12
Plan de gestionare a mirosurilor, BAT 25, BAT 26.
deterrninările do amoniac in imisie nu sunt conform BAT sunt conform STAS şi sunt
trecute sus Ia imisii.
—

—
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Monitorizarea cmisiilor ~i a parametrilor de proces
BAT 24. BAT constă în monitorizarea cantităţii de azot şi fosfor total excretat rezultată
din dejecţiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre tehnicile indicate în BAT, eel puţin
en frecvenţa indicată
BAT 26. BAT constă în monitorizarea periodică a cmisiilor de mirosuri în aer.
Descriere
Ernisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea:
Standardelor EN (de exemplu prin olfactornetrie dinamică în conformitate CU
standardul EN 1 3725 pentru a determina concentraţia de mirosuri).
In cazul în care se aplică metode alternative penti’u care nu sunt disponibile
standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estirnarea gradului de expunere la mirosuri,
prin estimarea irnpactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naţionale
sau alte standarde internaţionale care asigură furnizarea de date de o calitate ~tiinţifică
echivalentă.
—

—

Aplicabilitate

BAT 26 sunt aplicabile nurnai în cazurile în care se preconizează ~i/sau s-au dovedit
neplăceri cauzate de mirosuri Ia nivelul receptorilor sensibili.
BAT 29. BAT constă în monitorizarea parametrilor ai procesului, cel puţin o dată pe an
pentni parametni indicaţi în BAT
13.7 Moi’itorizarea activităţjj în vederea demonstrării conformării cucerintele
-~

BAT:

Confonri prevederilor Decizici de punere îî~ aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15
februarie 20!? de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT), pentru creşterea intensivă a păsărilor de curtc ~i a porcilor, operatorul are
urmatoarele obligatii:
13.7.1 Monitorizarea anuala a cantiĹatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile
animaliere conform BAT 24 lit, a prin utilizarea următ’arei tehnici:
Calculate prin utilizarea unui bilanţ masic al azotului ~i fosforului bazat pe raţia
alimentară, conţinuml de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de
fosfor şi performanţa animalelor pentru fiecare categorie de animale
13.7.2 Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac în aer conform BAT 25 lit.a si lit.c
prin utilizarea urmatoarelor tehnici:
Estirnare prin utilizarea bilanţului masic bazat pe excreţie ~ pe azotul total (san azotul
amoniacal total) prezent in fiecare etapă de gestionare a dejecţiilor animaliere
R.
-

,,.
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Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.
13.7.3 BAT 26. Monitorizarea periodică a emisiilor în aer prin utilizarea standerdelor
EN
prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN t3725 penn
concentraţia de mirosuri.
13.7.4 BAT 29: Monitorizarea cel putin o data pe an a următorilor parametri ai

-

procesului.

Sc vor monitoriza permanent pararnetrii speciRci activităţii:
număr de păsări!ciclu, număr de cicluri/an;
consum hranălciclu/şi pe an;
cantitatca de P, N în hrană/formula de fürajare;
cantitatea de apă folositălciclu/an în fenTlă pentru; hrană, adăpat, curăţărea halelor;
consumul de energie/ciclu/an;
Pentru dejecţii:
cantitatea de P, N / anual pentru formula de furajare actuală şi Ia schimbarea acesteia;
cantitatea de pat uzat şi dejecţii pasărel ciclu/an;
cantitatea de pat uzat şi dejecţii valorificate/an;
Emisiile anuale conform EPRTR ( NH3, N20, CH4).
13.8 Date privind monitorizarea:
13.8.1 Monitorizarea tiecărei emisii trebuic realizată în conformitate cu standardele de
măsurare specifke, jar pentru emisiile gazoase ŞI Cu prevederile SR EN-15259/2008Calitatca aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare Ia secţiuni şi
amplasamente de măsurare, precum şi Ia obiectivul, planul şi raportul de măsurare,
13.8.2 Monitorizarea emjsjilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi
‘~omparate Cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţi.
13.8.3 Monitorizarea fiecărei emisii pentru apă trebuie realiza.tă aşa cum s-a precizat în
prezenta autorizaţie, respectând condiţiile specifice din standardele de metodă.
13.8.4 Prelevarea şi analiza probcior privind monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza de către laboratoare dotate Cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate,
descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice, prin metode de analiză confonri
Catalogului Standardelor Româneşti. Ccl puţin o dată an se face o monitorizare
comparativă cu un laborator acreditat RENAR.
1.3.8.5 Operatorul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de anal iză emise de
terţi.

13.8.6 Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă
adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să veriüce
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conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie
stabilite.
14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITOR[ALĂ PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA:

ÇQNJMŢU

14.1 Date gencrale:
14.1.1 Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fî schimbate,
amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
14.1.2 Deţinătonil autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele Care
afcctează. exploatarea nonnală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această
înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului,
precurn şi circurnstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să
includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După
notificarea incidentului, titularul trebuie să depună Ia sediile: Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bihor, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Bihor. raportul
privind incidentul.
14.1.3 Deţinătorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclarnaţiile de mediu legate
de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind
data şi ora reclamaţiei, numele rcclamantului şi informaţii cu privire Ia natura
reciamaĘiei, rnăsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Deţinătorul autorizaţiei trebuie să
depună un raport [a APM Bihor în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii
despre once reclamaţie care apare. Un rezumat privind nurnărul şi natura reclamaţiilor
prirnite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.
Operatorul are obligaţia să pună în aplicare şi revizuiască periodic planul de gestionare
a mirosurilor. Se va transmite la Agenţia pentru Protecţia mediului un exemplar.
14.1.4 Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure
înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării.
Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate
de mediu şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de
control al autorităţilor de specialitate, în once moment.
14.1.5 Toate rapoartele trebuie certificate ca fund precise ~ reprezentative de către
managerul agent’ilui economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană
desemnată de managerul instalaţiei.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare
.
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14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu
planul de monitorizare conform cap. 13 şi va raporta datele după realizarea
măsurătorilor Ia: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Primăria Comunei Avram
lancu,
14.2.2. Raportarea se va realiza cu respectarea standardului EN 15259:200? pentru
ernisiilc gazoase şi va cuprinde ccl puţin următoarcle:
-date privind operatorul: nurne, sediu;
-date privind instalaţia Ia care se efcctuează rnonitorizarea (pentru fiecare
instalaţie ĺnOflitorizată):
numele instalaţiei;
Iocaţia instalaţiei;
sursa de ernisie;
condiţii de operare a instalaţici în timpul efectuării măsurătorii;
instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora ~n momentul
măsurătorii;
pentru fiecare poluant monitorizat:
tipul poluantului;
felul măsurătorii: continuu, momentan;
cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;
metoda de măsurare utilizată descriere conceptuală;
condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
aparatura de rnăsurare utilizată (cu referire Ia avizarea metrologică);
rezultatul măsurătorii cu.prinde: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare,
alori prelucrate (formula, programul utilizat), cornparaţie cu CMA (concentraţii
maxime admise) şi VLE (valori limită de emisie), conform cap. 10 ; reniltatele
monitorizarilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o fbrmă adecvată pentru a permite
autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conforniitatea cu condiţiile
de hmcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Pentru determinările de
emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor Ii recalculate in condiţii
standard standard 273,15 K şi lao presiune de 101,3 kPa.
14.3. Contribuţia Ia Registrul european at poluanţilor crnisi $ transferaţi ( E
PRTR):
14.3.1. Operatorul activităţii are obligaţia de a raporta Ia APM Bibor, conform
Regulamentulvi (CE) nr. 166/2006 al Parlamentuĺui European şi al Consiliului din
-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-
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Ministerul Mediului, Apelor şi Păduńlor

Agenţia Naţională pentru Proteqia Mediului
Agenţia penn Protecţia Mediului Bihor
18.01.2006 privind înJîinţarea Registrului European al Poluanf//or Ernişi ‘şi Transferaţi
şi modVicarea Directive/or Gonsiliului 91/689/GEE şi 96/61/CE adoptat pr/n HG
140/2008, cantitäţile anuale, îrnpreunä at precizarea cä inforrnaţia se bazează pe

mâsurători, Calcule sau estimâri a urmätoarelor:
a) emisiile în aer, apă sau so!, a oricărui poluant speciRcat îri Anexa II Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 a! Parlarnentului European şi a! Consiliului din 18.01.2006 penn
care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa 11 este depăşită;
b) transferurile în afara arnplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc depăşesc
1 to/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru once operaţie
de valorificare sau eliminare, Cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi
penn transfcrurile transfrontieră de deşeuri periculoase.
14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare CU 0 frecvenţă adecvată
penn a stabili care dintre ernisiile şi transferurile în afara arnplasarnentului fac obiectul
cerinţelor de raportare în conforrnitatc cu prevederile paragrafŁilui 1.
14.3.3. La pregătirea raportului, titularul trebuie să utilizeze cele rnai bune inforrnaţii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de ernisie, ecuaţii de bilanţ de
masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionarnente tehnice şi alte
metode în conforrnitate CU Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European şi a! Consi/iului din 18.01.2006 şi în conCordanţă Cu
metodologiile internaţionale aprobate, unde aCestea sunt disponibile.
14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea inforrnaţiilor prezentate în raportul
transmis autorităţii de rnediu.
14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze şi să pună Ia dispoziţia autorităţilor Competente
înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani
începând CU stärşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de
asernenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.
14.3.6. Poluanţii specitici activităţii desf~şurate de titular, înCadrată în Anexa 1 a
Regularnentului (CE) nr. 166/2006 a! Parlarnentului European şi a! Consiliului din
18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,
Ia activitatea de Ia 7.a (i) lnsiala;ii pentru creşterea intensivă a păsărilor cu o
capacitate tnai snare c/c 40 000 c/c locuri;

Pra
Nr.
ert.

.‘

Nr. CAS

Poluant

în aer
(coloana I a)
k/an

entru eniisiile
în apă
(coloana 1 b)
k/an

pe so!
(coloana Ic)
kĺ
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Ministenjl Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agen~ia Naţională pentru Protec~ia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
1.
2.

7664-41-7
10024-97-2

NH3
N20

10.000
10.000

3.
4

74-82-8

CR4
Particule

100.000
50.000

(PM 10)
NMVOC

100.000

__________

5
6

________

__________

-

_________

Azot total
Fosfor total

-

-

____

_____

]

-

____

50000
5000

I

-

14.3.7. Datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, ttansferurile de deşeuri în
afara amplasamentului, se raportează de către titularul activităţii respectând formatul
din anexa A 111 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 a! Parlamentului European şi a!
Consiliului din 18.01.2006 privind înfíinţarea Registrului European a! Poluanţilor Emişi
şi Transferaţi, împreună cu celelalte informaţii solicitate prin aceasta.
14.4 R~portul anual de mediu
14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) “a cuprinde date privind:
V activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, rnodul de utilizare a
materillor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, ef5.cienţa
energetică, audit deşeuri)
V rezultate mnonitorizări conform cap. 13.7
V evidenţa gestiunii deşeurilor, modul de respectare a ierarhiei deşeurilor.
V sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substanţele periculoase:
V inventarul substanţelor şi preparatelor periculoase şi biocidelor;
.naliza impactului activitáţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
pânzei litatice, nivelul zgomotului prin prezentarea rezultatelor rnonitorizărilor
efectuate (se vor ataşa buletine de analiză ~i aRe documente relevante); rezultatele
măsurătorilor;
‚ľ plan zgomot actualizat
V plan gestionare a mirosurilor, actualizat
V plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă actualizat;
V sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.
14.4.2. Raportului anual de mediu (RAM) va fi transmis Ia APM Bihor şi Ia Primăria
Comunei Ciumeghiu.
14.5. Alte raportări
—
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Ministerul Mediuiui, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
V inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarelor specifice activitatii
desfă~urate conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi
raportare a inventarelor privind emisiile de połuanţi în atmosferă;
V gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;
V verificarea stării tehnice a structurilor subterane;
V prezentarea bilanţului apei captate, utilizate, evacuate;
14.6.Mod de raportare:

Frecvenţa
raportărilor

Raportările
Raportul anual de mediu
(RAM)
Planul de gestionare a
mirosunlor actualizat
Raportul

an’~al

anna!

pentru

Registrul poluanţilor ernişi
şî transferaţi (EPRTR)
fęg~4ament 166/2006
Raportare în S1M IPPC
j~ĘPRTR
Reclamaţii
(când
dc
există)
Raportarea
incidentelor
semnificative
—

Raportarea

anual

anual
anual

Pc perioada sesiunii de
raportare
după înregistrare Ia titular

—•_____

lunar
imediat ce so produc

31 martien±1 pentru anul

gestiunii

de~euriIor
produse
/
valorificate eliminate pe
suport do hârtie
Raportarea
Statistica
deşeurilor
Chestionar
Proddes;
Chestionar
TRAT;
Raportaro conform Ordin
3299/20 12, inclusiv
electronic ( în SIM)

Data limită a
raportării
31 martie n+1 pentru anul
de raportare ,,n”
31 martie n+1 pentru anul
de raportare ,,n” in cadrul
RAM-ului
15 rnartie ri+1 pentru anul
de raportare ,,n”

anual

de raportare ,,n”

anual

In sesiune anuală pana la
30 martie

anual

15 martie n+1 pentru anul
de raportaro „n”
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Ministerul Mediulul, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediuĺui
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Frecvenţa
~portardor

.

Raportanle

Data Hmită a
raportani
..

.

Raportare monitorizare sol
Raportare monitorizare
ape subterane

Alte raportări

..

.

Odatala lOam
0 dată Ia 5 ani

periodic
‚

Rezultatele monitorizării
pe factori de mediu cu
frecvenţa do monitorizare
stabilită în actul do
reglementare

15. OBL1GAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII
Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform art. 11 din
Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale ~i prevederile Directivei 2008/i/CE
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi Directivei 2010/75/CE privind
emisiile industriale, stint următoarele:
-luarea tuturor măsurilor de prevenire efícientă a poluării în special prin recurgerea Ia
cole mai bane tehnici disponibile;
-e”itarea producerii do deşeuri şi, în cazul hi care aceasta flu poate fi evitată, valorificarea br,
jar în caz do imposibilitate telmică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi
eliminarea acestora, evitându-se san reducându-se impactul asupra mediului;
-utilizarea efícientă a energici;
-kiarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
-luarea măsurilor necesare, in cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea
oricărui risc do poluare şi pentru aducerea amplasarnentului şi a zonelor afectate într-o
stare care pe rmită reutilizarea acestora.
Operatorul are obligaţia să respecte prevederile art.21 (4) din Legea 278/2013 privind
emisiile industriale cu modificările ~i cornpletările ulterioare.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului respoflsabilă cu emiterea autorizaţiei
integrate de rnediu ia rnăsurile necesare pentru ca, in termen de 4 ani de Ia publicarea
deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să
asigure că:
a) toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt
reexaminate şi, dacă estc nccesar, actualizate, în vederea asigurării confoni
_____________________ ___________
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Ministerul Mcdiului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediutui Bihor
prevederile prezentei legi, în special cit prevederile art. 1 5 aIm. (3) şi (4), după
caz;
b) insĹalaçia esĹe conformă cii noilc condiţii de autorizare.
15.1 Once modificare faţă (Ic datele înscrise în documentaţia depusă de operator Ia
solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notiflcată autorităţii competente de protecţia
modiului, în scris, irnediat cc intervin:
V
rnodificări privind numele sub care societatea este înregistrată Ia Registrul
Comerţului, adresa sediului social al operatorului;
V
rnodiňcăni privind deţinătorul instalaţiei;
~
măsuri luate pi-ivind intrarea în proces do lichidare.
.
În cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei
proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune,
divizare, concesionare o i în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în
cazul do dizolvare urmată de tichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii. conform
Iegii., acesta este obtigat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu
elemeniele noi intervenite, necunoscute Ia data erniterii autorizaţiei.
In confon~itate cu art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediulni, cu
modiflcărik ulterioare, în termen do 60 do zile do Ia data semnării emiterii
documentului care atestă mncheierea uueia dintre procedurile de vânzare a pachetului
majoritar de acţiuni. vânzare do active, Üiziune, divizare, concesionare on care irnplică
schimbarea titularutui activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată do lichidare,
lichidare, faliment, încotarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii
competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului,
printr-un document certificat pentru conformi late cu originalul.
.
Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu in
desfăşurarea activităţi i din instalaţie.
.
Titularul activităţii/ operatorul este obligat să informeze autonităţile competente
pentru protecţia mediului despre once schimbare adusă instalaţiei sau procesului
tehnologic. Autonitatea competentă pentru protecţia rnediului reanalizează, după caz,
condiţiile do funcţionare stabilite în autonizaţia integrată do mediu.
.
In cazul oricărei situaţii do mai jog trebuie tnimisă o notificare scnisă Ia Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bihor, Gărzii Naţionale do Mediu- Comisariatul Judeţean
Bihor:
V încetarea füncţionănii permanente a onicărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.;
_______________________________
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediulut
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
V încotarea funcţionărij oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă
care poate depăşi un an;
V reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.
.
Titularul activităţii este obligat să raporteze cu regularitate Ia autoritatea
competcntă pentru protecţia rnediului datele cuprinse Ia capitolul 1 4 a! prezentei
autorizaţii, rezultatele rnonitorizării ernisiilor şi în termenul eel mai scurt, despre once
incident sau accident care afectează sernniflcativ mediul.
.
Titularul activităţii trebuie să notiflce Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,
Garda Naţională de Mediu-Cornisariatul Judeţean Bihor pnin fax şi electronic, dacă este
posibil. irnediat ce so confruntă cu oricare din urrnătoarele situaţii :
once âtncţionare defoctuoasă a eehipamentului do control care poate duce Ia pierderea
controlului oricărui sistem de reducere a poluării do po amplasarnent;
V once incident cu potenţial de contarninare a apelor do suprafaţă şi subterane sau care
poate reprezonta o ameninţare do rnediu pentru aer sau sot sau neccsită un răspuns
urgent din partea agenţiei;
V once emisie care nu se conformează cu corinţele autorizaţiei.
Notifkarea va cuprindo: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei ernisii şi
a oricărui risc croat do incident şi rnăsurile luate pontru minimizafea omisiilor Şi e~itarea
roapariţiei.

V
V

V

V
V

V
V

• In cazul onicărui incident sau situaţie do urgenţă, persoanele autorizate do operator vor
anunţa, după caz, şi alto autonităţi, în ccl rnai scurt timp posibil:
în cant! contarninănii solului, apelor subtorane, apelor do suprafaţă: Administraţia
Naţională ,,Apelo Rornâne”- Adrninistraţia Bazinală do Apa Cnişuri Oradea;
în caiul incondiilor: Inspectoratul pentru Situaţii do tirgenţă Bihor;
în caz do îmbolnăviri ale personalului: Dirocţia do Sănătate Publică Bihor,
Inspectoratul Toritorial do Muncă Bihor.
.
Titularul autorizaţiei trebuie să rnenţină un dosar pentru informarea publică,
care să Re disponibil publicului, Ia cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:
autorizaţia integrată do mediu;
solicitarea care a stat Ia baza emitenii autorizaţioi integrată do rnediu;
raportarea anuală privind aspectole do modiu netehnico;
datelo do monitorizare;
alto aspocte po care titularul autorizaţiei le consideră adecvato.
.
Titularul trebuie să păstreze pe amplasarnent documentele do mediu din care fac
parte autorizaţia integrată do rncdiu, docurnentele care au stat Ia baza eliberării ci,
______________________

_____

_______
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

RAM, registrul poluanţilor einişi şi transferaţi, registrul do
evidenţă a managementului deşeurilor şi registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte
pe care [itularul autoriza;iei le consideră adecvate.
.
Documentele do mediu vor fi puse Ia dispoziţia autorităţii de mediu şil sau
autorităţii de control pentru verificări.
.
In conformitate cu prevederile QUO 195/2005 privind protecţia mediului
aprobată prin Legea 265/2006, conducerea S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI
CARNE PASARE NUTRIENTIJL SRL., prin persoana desemnată cu atribuţii în
domeniul protecţiei mediului ~i gestiunii de~euri1or, va asista persoanele împuternicite
cu activităţi de inspecţie punându-le Ia dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate
celelalte docurnente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe.
Va asigura, do asemenea, accesul persoanelor împuternicite Ia instalaţiile tehnologice, Ia
echipamentele precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra
mediului.
.
Titularul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane
împutern~cite Cu inspecţia. Măsurile irnpuse de aceste autorităţi, modul do realizare a
acestora şi data realizării acestora vor ű raportate Ia APM Bibor şi Ia autoritatea care a
impus rnă.surile, imediat după realizarea br. În conformitate Cu QUO ~ 96/2005
actualizată, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente
fondului do mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice
din surse fixe şi mobile.
.
Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasarnent
conform QUO 195/2005 privind protecţia mediului, art. ‘70, lit.i aprobatä prin Legea
265/2006, cu modificările ~i completările ulterioare.

rapoartele prezentate,

16.

MANAGEMENTIJL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTIJL

REZIDUURILOR
CONDIŢII:

Operatorul dąine un plan de închidere, Care include:
V planuri ale tuturor conductebor instalaţiilor şi rezervoarelor subterane;
~ măsuri do precauţie specifice necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor
sau a altor structuri flu cauzea.ză poluare în aer, apă sau sol;
~ măsuri do eliminare şi, acolo undo este cazul. spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi
golirea coinpletă de conţinutul potertţial periculos;
______________________________________________
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
V eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă flu s-a stab jut că este acceptabil a se
lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari.
V refacerea terenului in funcţie de folosinţa ulterioară.
16.1 La îricetarea activităţii urrnează a se parcurge ccl puţin unTlătoarele etape:
. oprirea funcţionării instalaţiilor de hrănire şi de adăpare;
. evacuarea puilor din hala de producţie;
• oprirea alirnentării cu energie electrică Ş~ cu combustibil;
. igienizarea halelor şi a instalaţiilor din hale;
. dezafectarea instalaţiilor de adăpare, hrănire, încălzire, ventilare;
. colectarea selectivă şi recuperarea materialelor refolosibile;
. dezafectarea construcţiilor şi stocarea corespunzătoare a deşeurilor în vederea
valorifícării/eliminării;
. evacuarea tuturor deşeurilor generate prin dezafectare/demolare;
. analiza solului şi luarea eventualelor măsuri de remediere;
. ecologizarea platforrnei.
16.2 Planul de închidere trebuie să identitke resursele necesare pentru punerea lui în
practică şi să declare ńiijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent
de situaţia §nanciară a titutarului autorizaţiei.
16.3 La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a
solului şi a apelor subterane Cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau
emise din instalaţie. În cazul în care instalaţia a deterrninat o poluare senmińcativă a
solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, cornparativ cu starea
prezentată în raportul privind situaţia de referinţă, operatorul ia măsurile necesare
~entru depoluare, astfel încât să readucă amplasarnentul Ia starea descrisâ în raportul
privind situaţia de referinţă;
17. GLOSAR DL TERMENI
Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Bihor (APM), Bd.
Dacia, nr. 25/A, cod 410464, Oradea,jud. Bihor
Conform competenţelor stabilite prin HG 1000/2012- privind
competenta pentru
reoroanizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
protecţ’a mediulut
Protecţia Mediului actualizata şi a instituţulor aflate in
subordinea acesteia
Autoritatea centrală Ministerul Mediul Ui, Apelor şi Pădurilor (MMAP),Bulevąrdul
de prötecţie_a
Libertăţii nr. 2, Sector 5 Bucureşti
~9
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Proteqia Mediului

(iv

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
mediului
Autoritatea cu
atribuţii dc control’
inspecţie şi
sancţionare în
domeniul protecţiei
međiului
Anual

Toată perioada sau părţi ale unci perioade de 12 luni
ConSecutive
Prirnăria Avram lancu
Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă
Cel puţin 20 dc măsurători într-un an calendaristic, Cu
mult de o rnasuratoare intr-o saptamana
Colectiv de Analiză Tehnică
ConsurnChirnic de Oxigen

—

Autoritatea Locală
BAT
.

Garda Naţională de Medlu- Cornisariatul Judeţean Oradea, Bd.
Dacia,nr.25/A, Oradea, jud Bihor

.

Bilunar

fl~

mai

A

CAT________
CCO
CED

Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa curn a fost
modificată)
dB(A)
Decibeli (curba A de z ornot)
Din2in2ani
Odatăla2ani
1PPC_____
Prevenirea şi controlul integrat al poluărn
In timpul nopţii
Între orele 22.00 si 08.00
In timpul zilei
Între orele 08.00 si 22.00
Le
Nivelul echivalent de zgomot continuu
S.C Grupul de Producători Came de Pasăre Nutrientul S.R.L.
Adresa: sediu social în localitatea Palota, sw. Câmpului, nr. 1,
cornuna Sântandrei, judeţul Bihor
Titularul activităţii
Punct de lucru intravilanul localităţii Avram lancu, nr. cadastral
51547, judeţul Bihor
Once iocuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratarnent, centru
Locaţie sensibilă la de învăţământ, bc de cult sau distracçie sau once altă amenajare
zgomot
sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propnia funcţionare,
necesită absenţa zgornotului Ia un nivel supărător
I Lunar
i Celpuţjnde 12 on pean la intervale de aproximativ o lună
-~
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incepad

cu prima zi a lunii ianuane~~đie~uhesauoctombrie

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Pro ecţia Mediului Bihor

RAM
EPRTR

.

Săptămânal

H________

I Semestrial
.

Raportul Anual de Medlu
Registrul poluantilor emi~i ~i transferaţi
In timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, jar în
cazul ernisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o

.

Trimestrial
Zi

măsurătoare pe săp~până
~Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni Consecutive
Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive,
.

,.

,.

.

.

..

.

.

.

Once perioadă de 24 de ore
In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, jar in cazul
emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsuratoare

~ Zilnic

——--

Cod CAEN
Cod NFR

Standard de nomenclatură a activităţiloreconornice
Codificare surse de emisie
I)irector cxccutiv,

lug. Sanda M

Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizaţii
Ing. Timea MARE

Întocmit.
consilier dr. Minodora PĂTROC

,
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