
Raport anual de rnediu Ia SC Nutripig SRL Palota - punet de lucru Ferma Salacea, anul 2021

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU PENTRU
ACTIVITATEA DESFASUR4TA IN ANUL 2021 LA FERMA SALACEA

APARTINAND Sc NUTRIPIG SRL PALOTA

1.Activitatea de productie in anul 2021

1.1. Productie obtinuta
La ferma Salacea apartinand SC Nutripig SRL Palota, activitatea consta in

cresterea porcilor in 10 hale avand o capacitate totala 18.785 capete.( scroafe ±
purcei, tineret).

In anul 2021 la Ferma Salacea au fost in medic 3.968 capete porc I luna.
(scroafe, vieri) si 11.451 capete (purcei, sugari, tineret). (total 15.419 capete).

1.2. Consunz de materii prime
In cresterea porcilor se folosesc ca si materii prime furaje produse de Sc

Nutrientul SA Palota. In anul 2021 s-a folosit o cantitate de 5.735.230 kg furaje (
consum 0,78 kg furaje I pore / zi — 5.735.230 kg : 365 zile = 15.712kg/zi : 15.419
capete= 1,01 kg/porc/zi).

1.3. Consum de substante dezinfectante
In anul 2021, pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a porcilor

s-au folosit 4240 ( 340 kg Virkon, 725 kg Viroshield ) substante dezinfectante (
consum 0,05 kg substante dezinfeetante I mp spatiu de productie )( 1065 kg I
15.lOOmp=0,O7Imp).

1.4. Consum de apa
Pc parcursul anului 2021 s-a folosit o cantitate de 67.613.000 litri apa.(

consum 44,12 litri apa I pore I zi — 67.613.000 litri : 365 zile = 185.241 litri/zi :
15.419 capete = 12 litri / porc /zi )(aici sunt incluse apa pentru baut, apa pentru
spalarea halelor, apa igienico-sanitara).

1.5. Utilitatile Ia Ferma Salacea in anul 2021:
— tapa captata : in anul 2021 s-a folosit o cantitate de 63.6 13 mc apa.
- nu exista evacuari de apa.

1.6. In anul 2021 au fost generate urmatoarele tipuri de deseuri:

Nr. Denumirea deseului Unit. Stoc la Generate Valorilicate Eliminate Stoc Ia
ert. mas. 31.12.2020 §nal 31.12.2021

1. Menajer(20.03.01 ) m3 0,00 39,24 0,00 39,24 0,00

~_2. Dejectü animaliere tone 63290,000 13600,000 25936,000 0,00 50954,000
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(02.01.06)
3. Cadavre de porc to~ 23,513 280,151 0,000 297,058

~~°2°’°2L~___
4. Deseuri medicamente tone 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 o,oboo

(18.02.02*)

5. Ambalaje hartie si tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
carton
( 15.01.01 )

6. Ambalaje plastice tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 15.01.02)

7. Amestecuri metalice tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(02.01.10)

8. Materiale plastice tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 20.01.39.)

9. Hartie si carton tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 20.01.01.)

10. Ambalaje subst. tone 0,0000 0,8730 0,00 0,8730 0,0000
dezinfect. (15.01.10.)

11. Tuburi fluorescente tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(20.01.21.)

12. Deseu lemn tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 15.01.03.)

TOTAL ! 63313,51 13920,26 25936 337,17

1.7. Exista contracte incheiate cii:
- SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica
- SC AVE BIHOR SRI. Sacuieni — pentru deseu menajer

SC Ecoprovet SRL— pentru cadavre animaliere
- SC AKSD ROMANIA SRL— pentru deseuri din activitati veterinare
- AN APR 1E ROMANE — Directia Apelor Crisuri Bihor — pentru ape captate
- E.ON GAZ Romania- pentru üirnizarea de gaz metan
- OSPA Bihor — pentru efectuarea de studii pedologice Si agrochimice

2.Sistemul de management
a Doliticii

de mediu si modul de
generate

substante periculoase, pentru anul 2021

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Ferma Salacea

implementare de orevenire a accideutelor de
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apartinand SC Nutripig SRL Pa~ota exista nurnit responsabil cu protectia rnediului si
responsabil privind gestiuncs clcscurilor in persoana sefului de ferma medic veterinar
Tanasz Alexandru.

Deasernenea, ~a nivelul ferrnei exista numit responsabil cu veriRcarea starii
retelei de canalizarc si a iazurilor dc dcpozitarc a dcjcctiilor, pcntru prcvcnirea si
detectarea eventua~e1or potuari ale mediului.

A fast intocmit Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, si a fast instruit personalul in acest sens.

La nivelul fermei au fast intocmite ui-matoarele registre de evidenta:
— evidenta gestiunii deseurUor generate, la Ferma Salacea
- evidenta apelor captate de la forajul propriu, la Ferma Salacea
— evidenta accidentelor de mediu, la Ferma Salacea
— evidenta reclamatiilor de mediu, la Fenna Salacea
- Plan de inchidere, la Ferma Salacea
- evidenta buletinelor de analiza pe factori de mediu, la Ferma Salacea.

In legatura cu palitica de prevenire a accidentelor generate de substante
periculoase, la nivelul unitatii a fost instruit d-l Tanasz Alexandni.

Substantele periculoase folosite in unitate sunt dezinfectantii folositi in
cancentratii sub 1% si deseurile de medicamente. Dezinfectantii sunt depozitati in
magazie speciala, iar deseurile de medicamente sunt depazitate in recipienti speciali
pusi la dispozitia unitatii de catre SC AKSD Romania SRL (agentul colector).

in anul 2021 la Ferma Salacea nu au fast inregistrate incidente legate de
manipularea, depazitarea si falosirea substantelar periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu

3.1. Ape subterane
In anul 2021 la Ferma Salacea s-au efectuat analize la puturile de

observatie ( 3 puturi ) de langa iazurile de depazitare a dejectiilar (2) si din incinta
fermei (1) ( efectuate de CMS Chij-Napaca ) cu fřecventa de manitorizare
semestriala.

Nu au fast inregistrate depasiri ale valarilar limita de prag admise.
S-au anexat 6 buletine de analiza pentru apa subterana din puturile de

abservatie (3 buletine analiza pentru semestrul I al anului 2021 — R.I. nr. 897, 898,
899 / 15.04.2021, 3 buletine analiza pentru semestrul II al anului 2021 - R.I. nr.
2420, 2421, 2422 / 24.09.2021).

Nu au fast inregistrate depasiri ale valarilar limita de prag admise.

3.2. Ape uzate menalere
In anul 2021 la Ferma Salacea s-au efectuat analize la apele uzate menajere

din bazinul vidanjabil betonat aferent fíltrului sanitar ( efectuate de Labaratorul

‘‚
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C.A.O. Oradea) cu frecventa de monitorizare “la fiecare vidanjare”.
Nu au fost inrcgistratc dcpasiri aic valorilor limita do prag aclrnisc.
Deoarece in anul 2021 a fost efectuata o singura vidanjare, s-a anexat 1

buletin de analiza pentru apa uzata rnenaj era ( 1 buletin de analiza pentru anul 2021
— R.I. nr. 432 / 17.03.2021 ).

3.3. Aer - irnisii
In anul 2019 Ia Fern-rn Salacea s-au efectuat analize la limita de nord si de

sud a f’ermei, la indicatorul NH3 - arnoniac Si H2S — hidrogen sulfurat la limita
incintei si la lirnita iazurilor de depozitare dejectii ( efectuate de C.M.S. Cluj
Napoca) Cu frecventa de monitorizare” anual in perioada iulie-august “, la indicatorii
solicitati in actele de reglernentare emise.

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.
S-au anexat 6 buletine de analiza pentru aer - imisii (6 buletine analiza

pentru anul 2021 —R.I. nr.1791, 1792, 1809, 1810, 1836, 1837 / 15.07.2021).

4. Raportarea E-PRTR
Formular pentru raportare PRTR

Partea 1:Datele de referinţă

— Datele operatorului
Anul de referinţă 2021

Numarul de identificare, RO6BH_75

codul complexului industrial *
Numele societăţii rnamă sc NUTRIPIG SRL PALOTA

Numele complexulrn industrial FERMA SALACEA

Strada -

Numarul -

Codul postal 417445

Oras/sat SALACEA

~ C0du1CAEN** 0146

Activitatea econornica principală CRESTEREA PORCINELOR

Bazin hidrografic CRISURI

Longitudine 664663,33

Latitudine 294180,92
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* ) pentru prima raportare in Registrul E-PRTR se va completa de cătie autoritatea de

mediu cornpetentă urrnând ca în raportările urrnătoare acesta să tie completat de către operatori

** ) se vor completa noile coduri CAEN intrate în vigoare de Ia ianuarie 2008 cc vor

conţine 4 caractere.

— Confidentialitatea asupra datelor operatorului
(se va bifa căsuţa cores~unzătoare in caz atirnntiv completându-se şi tabe1u~ de mai jos)
Conňdentialitatea datelor Da Nu

~ Ix~
Datele Motivul confidetialitatjj

Observatii asupra contidentialitatii

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul productici 3968 ( scroafe, scrotite, vieri) ~ ‘‘~\J~—’
Nurnarul instalatiilor I

Numarul or&or de functionare intr-un an 24 ore / zi, 365 zile / an, 8760 ore / an
(b!a)

Nurnarul angajatilor 46
Spatiu pentru informatii textuale sau adrese de internet, mentionate de catre cornp~exu1
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industrial sau societatea mama

Partea 2: Activitati PRTR

Activitatea PRTR Activitatea IPPC

Activitatea principala ~ 7. (a) (ii) Insta~atii pentru 6.6.c) Insta~atii pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasari~or sau a porcilor Cu
pasarilor sau a porcilor cu avand o capacitate mai mare de 2000
2000 de locuri pentru de locuri pentru porci de productie.
productia de porci.

Activitati secundare
completate in ordine

***) activitatea principală este doar una singură

— Confidentialitatea activitatilor PRTR
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afhmativ completându-se şi tabelul de mai jos)

Confîdentialitatea datelor da nu

Date Motivul coaňdentialitatu
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Observatii Conf~dentiaIitate
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Partea 3: Emisiile si transferurile in afara amplasamentulni
a) Ernisiile in aer

Poluant ernis A E R
Nr. din Denurnire poluant Valoarea Cantitatea totala Ernisia Metoda Metoda utilizata

Anexa U de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) * )
(Kg/an) (kg/an)

Amoniac ( NH3 ) 10000 70200 0 C EMEP
Metan ( CH4) 100000 31700 0 C EMEP
Protoxid de azot ( N20) 10000 0 0 C EMEP
PMIO 50000 700 0 C EMEP
Diohid de azot ( N02) 200 0 C EMEP
NMvoc 6800 0 C EMEP

~ ) Pentru M = Mewda analitica utilizata

Pentru C = Motoda de calcul utilizata.
Pentru E — flu este necesara dectararea rnetodei

conform daetor de enisie raportate şi a prevederilor H.G. nr.140/2008 insta1aţii]~e operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
( vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare)

da ‚flu, r~
[3) Ernisiile în apa ( emisii directe în apa)

Poluant emis A P A
Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Ernisia Metoda Metoda utilizata

Anexa II de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, F)
(Kg/an) (kg/an)

Nu este cazul

* ) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda do calcul utilizata.
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Pentru F — nu este necesara declararea metodei
Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor I-LU. nr.140/2008 instalaţiile operate de Durnneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR? ( vă rugărn

bi1~ţi căsuţa corespunzătoare) da

z)
Poluant emis S 0 L

Nr, din Denurnire pobant Valoarea Cantitatea tot&a Ernisia Metoda Metoda utilizata
Anexa II de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, B) * )

(Kg/an) (kg/an)

Nuestecand - - - - -

Contoľm datelor do emisie raportate şi a prevederilor HG. nr. 140/2008 instalaţüle operate do Dumneavoastră so înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifäţi căsuţa corespunzătoare) da nu x

8) Transferul poltiantilor in apa uzata

Poluant emis Transfer in apa uzata
Nr. din Denurnire poluant Valoarea Cantitatea tota~a Emisia Metoda Metoda utilizata

Anexa II de prag anua~a (kg/an) accidentala ( M, C, B)
(Kg/an) (kg/an)

Emisiile in sol

nu flxĺ

Conform datelor do emisie raportate şi a prevederUor H.G. nr. 140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR? (vă rugăm
bifaţi căsuţa corespunzătoare) da nu x
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e) Evacuarea deseurilor periculoase > 2 t/a

in intcriorul tarü Metoda Metoda utilizata Cai~titatea totala
(M, C, B) anuala (kg/an)

Pentru valorificare - -

(R)
Pentru elirninare (D) — — — —

in alte tan Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala Nurnele Numele intreprinderii de Adresa amplasarnentului
(PA, C, E) anuala (kg/an) intreprinderii de valorifkarc/ elirninare efectiv de

valorificare/ valorifkare/clirnmare
elirninare

Pentru valorificare - - - - - -

(R)
Pentru eliminare (D) — — — —

ConForm datelor de eiuisie raportate şi a prevederilor HG. nr. 140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR? (vA rugăiu
bifaţi căsuţa corespunzătoare) da flu

Evacuarea deseunilor nepericuloase > 2000 t/a

In inteniorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala anuala (to/an)
(M,C,E) .

Pentru valoriťcare C masurare 25 6 n
(R)
Pentru eliminare (D) C masurare 33Z17 2fl~—

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor KG. nr.140/2008 instalaţiile operate de Durnneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR? (vă rugărn
bifaţi căsuţa corespunzătoare) da x flu P I

y) Confidentialitatea datelor pentru emisia in aen si apa
(se va bita căsuţa corespunzătoare, in caz afirrnativ completându-se şi tabelul de mai jos)
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dafl flu Jx~

Poluant ernis Date confidentiale A E R
Nr. din Donumiro poluant Cantitatca Ernisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul confkentialitatü

Anexa II totala anuala accidontala ( M, C, B)
(kg/an) (kg/an)

đa~__ nu

Poluant ornis Date confidentiale A P A
Nr. din Donumire poluant Cantitatea Ernisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul confidentialitatii

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C, B)
(kg/an) (kg/an)

n) Confidetuialitatea datelor pentru emisia in sol si transferul poluantilor in apa uzata

da nu xJ

Poluant omis Date confidentiale S 0 L
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Poluant onus Date eonüdentiale Transfer in apa uzata
Nr. din Denumire poluant Cat~titatea Ernisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C, B) confidentialitatii
(kg/an) (kg/an)

0 Conficlentialitatea datelor pentru transferul deseurilor periculoase si a deseurilor nepericuloase in afara arnplasarnentului

(so va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabehil do mai jos)

da flu

In interiorul tarii Metoda Metoda Cantitatea totala Motivul
(M, C, E) utilizata anuala (kg/an) confidcntialitatii

~ Pontru valorifleare (R) - - - - - - -

Nr, din
Anexa H

Denumire poluant Cantitatea
totala anuala

(kg/an)

Ernisia
accidentala

(kg/an)

Motoda
(M, C, B)

Metoda utilizata Grupa de poluanti Motivul confidentialitatii

da flu xl
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Pentru eliminare (D) — — — —

In alte tan Metoda Metoda Cantitatea totala Nurnele Nurnele Adresa Motivul
(M, C, E) utilizata anuala (kg/an) intreprinderii de intreprinderii de arnplasarnentului confidentialitatii

valorificare! valorificare! efectiv de
elirninare elirninare valorificare/elirnina

re

Pentru valoriĺăcare (R) - - -

Pentru eliminare (D) - - - - - -
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Partea 4 : Persoana care completeaza formularul de raportare PRTR

Nuniele si prenurnele: DRAGU DAN

Telefon: 0727.200924/0259.471811

E-Mail: dan.dragu(2i~nutrientu1.ro

Localitate ORADEA, JUDET BIHOR

Data intocmirii, Semnatura si stai~pij~ui

2t02.202j ( ~~p’G )

5. Plan operativ de prevenire si mana2e~~~tsituati1or de
urgenta, pentru anul 2021, Ia Ferma Salacea

A) Datele de identificare a obiectivului
1. SC NUTRIPIG SRI PALOTA
2. Forma de proprietate : privată
3. Datele de identificare a societăţii :

- cod fiscal: R16546085
- număr de mnregistrare la ORG Bihor : J05/1 144/2004
- sediul social : Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

4. Telefon de la serviciul de permanenţă al unităţii : 0259.471811
5. Prezentarea generală a obiectivului şi a activităţilor desfăşurate;

inventarierea activităţilor , locurilor şi instalaţiilor care pot furniza poluări
accidentale ; măsuri pentru prevenirea acestora

Numele instalaţiei
Instalaţii pentru creşterea intensiva a porcilor, cu o capacitate mai mare de 2.000 de capete

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare Ia Registrul Comerţului
Activitatea conform Anexei I din OUG privind prevenirea şi controlul integrat a! poluarii
6.6. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare
de:

c) 750 de capete pentru scroafe.
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ARe activităţi cii impact semnificativ desfăşurate PC amplasament
Pc amplasarnentul pe care îşi dcsfăşoară activitatca S.C.Nutripig S.R.L.nu se

derulează şi alte activităţi economice.
o Cod CAEN: : 0146 - creşterea porcilor
• Cod NOSE-P: 110.04,110.05 conform OM MAPM 1144/2002 privind Registrul

National al Poluantilor Ernisi
. Cod SNAP: 1004,1005 conform OM MAPM 1144/2002 privind Registrul National al

Poluantilor Emisi
. Anexa 1.1. din OM MAPM 860/2002 : 1.1. a,b

Numele şi prenuinele proprietarului: SC NUTRIPIG SRL

REZUMAT NETEHNIC

DESCRIERE
0 descriere succintă a activităţilor, scopul br, produsele, diagrama proceselor

instalaţiei implicate, cu marcarea punctebor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct.
Prin profilul de activitate unitatea aparţine sectorului zootehnic, obiectul do

activitate constituindu-1 creşterea porcilor in sistem intensiv.
In incinta Complexului se află următoarele objective:

. 10 graj dun pentru animale, în suprafaţă totală de 12500 mp; sunt construcţii realizate
din cărămidă, pe fundaţii din beton, acoperite cu tablă ondulată;

. corp administrativ, grup social şi vestiar în suprafaţă do 1 80 mp, este o construcţie
realizată din cărămidă, pe hmdaţie din beton, acoperită cu tablă ondulată;

. 6 bucăţi patuni do uscare betonate, în suprafaţă totală de 2880 rnp şi având flecare
adâncimea do 1,5 m;

. 2 padocuri, în suprafaţă do 550 mp;

. rampă de încărcare, in suprafaţă de 250 mp;

. o magazie fhraje, în suprafaţă do 96 mp;

. spaţii do depozitare în suprafaţă totală de 800 mp;

. atelier mecanic, in suprafaţă de 150 mp;
‘ casa pompelor şi hidrofor , în suprafaţă de 48 mp;
‘ 6 iazuri biologice; 6 paturi uscare nămol, staţie pompare nămol pnimar echipată cu 2

pompeACVQ=SOmc,H=lSmcA,P=4kW.
Activitatea unităţii este organizată în două sectoare productive : un sector de

reproducţie ( compus din trei hale), un sector de creştere ( compus dintr-o singură hală)
Complexul cuprinde următoarele sectoare, strict delimitate:

. adăpost pentru vieri şi montă;

. sector de gestaţie ;
• maternitate ;
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o sector pentru tineret;
Toate adăposturile sunt astĺ’el compartirnentate, încât să se asigure aplicarea

principiului ,, totul pun - totul gol “, în vederca executării, după depopulare, a curăţirii,
spălării, dezinfecţiei şi văruirii compartirneritelor care urrnează să lie populate.

Regirnul de lucru în cadrul unitäţii este de 24 ore / zi,7 zUe pe säptärnâna,365
zile/an.

Substanţele pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desf~şurării activităţii
Cornplexului de creştere şi îngrăşare a porcilor sunt : KH3,N20 ,CH4 ,pulberi în
suspensie ,H2S şi alte gaze nocive rezultate din halele de creştere şi priri descompunerea
materiilor fecale.

0 posibilă sursă de impurifícare a atmosferei, adiacentă amplasarnentului
obiectivului, este constituită din gazele de eşapament de la autovehiculele aflate în tranzit.

Poluanţii specifici ai apelor uzate sunt combinaţii organice cuantificabile prin
interrnediul următorilor indicatori de calitate: pH,materii în suspensie,CC0Cr,CB 05 ,reziduu
§x,azot total,fosfor total,cloruri,detergenţi sintetici, sulfuri, substanţe extractibile cu solvenţi
organici,bacterii coliforme totale.

Datorită încărcăturii specifice cu poluanţi de natură organică iazurile biologice
constituie pricipala sursă potenţială de impurificare a apelor subterane.
Alte surse de contaminare cu poluanţi a solului şi a apelor subterane, le-ar putea constitui
eventualele fisuri ale sistemului de canalizare, precum şi scurgerile accidentale de carburanţi
de Ia vehiculele care tranzitează zona.

1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea
istorica

Localitatea Sălacea se află situată în partea de nord-vest a ţării , în partea de nord a
judeţului Bihor, zonă caracterizată de terenuri relativ plane — Câmpia de Vest.

Arnplasarnentul unităţii se află pe 0 deviaţie a drumului naţional DN 1 9B, la
sud,sud-est de localitatea Sălacea , pe partea dreaptă a drurnului judeţean Otomani-Sălacea
~anexa1).

In zona arnplasamentului studiat terenul este relativ plan şi se află la cota 139 m
faţă de nivelul mării.

Din suprafaţa totală de 46462 rnp pe care deţine şi o exploatează societatea ,

92012 rnp reprezintă suprafaţă arnenajată.( anexe)
Complexul de creştere şi îngrăşare a porcilor este situat în extravilanul localităţii

Sălacea , pe partea dreaptă a şoselei Otomani - Sălacea.
Suprafaţa aferentă obiectivului are raporturi de vecinătate cu:

. spre nord: druinuljudeţean Olomani - Sălacea, pe un front cu lungirnea de 320 m;

. spre sud : terenuri agricol , PC un front cu lungimea de 320 m;

. la est : terenuri agricou,pe un front cu lungimea de 210 m;
o spre vest: terenuri agricol, Pc un front cu lungimea de 210 m .

Localitatea Sălacea este amplasată în Cârnpia Ierului,parte componentă a Câmpiei
Someşului (Vezi anexa).
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Cârnpia lcrului este caracterizată de altitudini de 120-140 rn. Această câmpie
reprezintă un culoar de tip luncă mlăştinoasă,carc face legătura întrc Câmpia Joasă a
Sorneşului şi Cârnpia Ciişurilor(prin Lunca Barcăului).

Este drenată de pârâul Ier,cu rnu1ţi afluenţi de dreapta şi stânga,dar toate aceste
pâraie au cursuri nesigure,întortocheate,albü rnlăştinoase cu rogoz,trestie,papură,pâlcuri de
sălcii şi arm.

Ultimele depuneri de pe campia Ierului sunt hologene,de luncă şi de luncă
îrnpotmolită şi sunt formate din mâluri ,mâluri nisipoase,argile remaniate,lăcovişti şi nisipuri
rnişcătoare.Sub aceste formaţiuni se găsesc argue ,care uneori fosilizează chiar dune.
Relieful se compune dintr-o luncă împotmolită,un vast con in stânga Crasnei,popine din
nivelul aceleaşi terase şi un relief minor campus din albii întortocheate,meandre,aluvionări
inegale (grinduri,microdepresiuni) şi ridicături de nisipuri mobilizate de vânt,aduse din vest.
in punct de vedere hidrografic,Câmpia Ierului prezintă un canal-Icr principal şi altele
secundare.Râul Icr izvorăşte din rama deluroasă,de lângă Crasna,trece pe lângă Acâş unde
primeşte ape din Crasna,printr-un canal,după care se mndreaptă ca şi Crasna ,spre NV,pe a
veche scurgere a acesteia.In prezent lungimea canalului este de aproximativ 70 km,având şi
două deiverticole,unul pe la Cuaş şi Eriu-Sâncrai şi altul până la Ghenci.

Drenurile au acoperit toată lunca şi circa ~ din conul Crasnei,aproximativ 500
kmp,au fast redati agriculturii intensive.

Panza fřeatică de 0,5-1,5 m a scăzut în ultimii ani.
Solurile sunt de tip lăcovişte,cernoziomuri gleizate şi soloneţuri,în Lunca

Ienilui,iar în Câmpia Cigului apar mai multe tipuri ( cernoziomuri levigate,cernoziomuri
argiloiluviale,soluri cambice brune,soloneţuri şi soluri hidromorfede tip
amfigleice).Aproximativ 80% din Campia Ierului îl reprezintă terenurile arabile.

Pc amplasamentul Complexului de creştere a suinelor Sălacea nu au avut bc
poluări dc-a lungul timpului nici ca şi consecinţă directă a derulării activităţii unităţii, nici a
altar cauze independente de activitatea acesteia.

Trebuie remarcat însă,prezenţa in iazuri a unci cantitäţi de aproximativ 75000
mc de dejecţii colectate în ultimii ani,maturate, cc vor Ii împrăştiate pe terenuri agricole în
următoarea perioadă,pe parcursul derulárii activităţii de reamenaj are a bazinelor de stocare
dejecţü. Gradul de ocupare a bataluribor este actualmente de 50%. Analiza calităţii probelar
de apă recoltată din puţurile de observaţie din zona batalurilor nu a evidenţiat poluarea
freaticului cu paluanţi specifici activităţii de creştere a parcilor.

1.2. Alternative principale studiate
Locaţia Camplexului flu impune modificări de tehnobogie (eventual eficientizarea

acesteia) sau de once alt tip, deoarece aşezarea este optimă ( conform literaturü de
specialitate) dezvoltării şi desfăşurării unor astfel de activităţi.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT
Fiecare dmntre activităţile variate care forrnează managementul de fermă pat să contribuie

17



Raport anual de rnediu Ia SC Nutripig SRL Palota - punct de lucru Ferma Salacea, anul 20fl

potenţial Ia o realizare gIobaJ~ă a unci bune performanţe în ceea cc priveşte mediul. Este deci
important ca să fle identificată o pcrsoană căreia să i se atribuie responsabilitatea de a
conduce şi supraveghea aceste activităţi , un manager de fermă care se asigură că:

o sunt luate în considerare alegerea locaţiei şi aspect&e spaţiale;
• sunt identificate şi implementate educaţia şi calificarea;
o activităţile sunt planificate adecvat;
• sunt monitorizate intrările şi reziduurile;
• sunt stabilite procedurile de urgenţă;
o este implementat un program de reparaţii şi întreţinere.

2.1. Sistemul de management
Managerul şi personalul analizează şi evaluează regulat aceste activităţi astfel ca once
dezvoltare şi ameliorări viitoare să poată fi identificate şi implementate.

Personalul din fermă este familiarizat cu sistemele de producţie şi calificat
corespunzător pentru a executa sarcinile de care angajaţii răspund. Bi sunt capabili să lege
aceste sarcini şi responsabilităţi cu munca şi responsabilităţile altor lucrători. Aceasta
conduce la o mai mare înţelegere a impactului asupra mediului şi a consecinţelor
defecţiunilor sau avariilor de la once echipamente. Cu toate acestea, personalul poate
necesita o extra-calificare pentru a monitoriza aceste consecinţe. Calificarea regulată şi
actualizarea sunt necesare, în mod particular când sunt introduse practici de lucru sau
echipamente noi sau revizuite. Dezvoltarea unui sistem de înregistrare a calificării poate
constitui o bază pentru o analiză regulată şi o evaluare a aptitudinilor şi competenţelor
fiecărei persoane.

Organigrana personalului ce deserveşte Complexul de creştere al porcilor Sălacea
este prezentată in anexe

In urma analizei aetivităţilor desfăşurate pe amplasament s-a stabilit cu
tehnologul benefîciarului , că poluarea accidentală a apei este consecinţa producerli unuia
Jintre următoarele evenimente :

. eventualele fisuri apărute la conductele de canalizare;

. fisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor uzate de la fíltrul sanitar

. fisuri ale peretilor bazinului de stocare a dejectiilor de la pompa tocator

. fisuri ale peretilor lagunelor de stocare a dejectiilor
Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale mate de eătre beneficiar :

In vederea eliminării posibilităţii producerü a unor accidente de acest tip se
realizează rernont general la toate instaţiile cu o frecvenţă bianuală , iar periodic este
urmărită starea tehnică a instalaţiilor.

Deasemenea exista un responsabil care verifica zilnic starea amplasamentului,
pentru a sesiza eventualele poluań accidentale.

Poluarea accidentală a apelor freatice şi a solului poate 6 consecinţa producerh
unuia dintre următoarele evenirnente :

. colmatarea căminelor — decantor de colectare a apelor pluviale;
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. eventuale fisuri ale sistemelor de canalizare
‘ fisuri ale peretilor bazinului de stocare a dejectiilor de ~a pompa tocator.
‘ fisuri ale peretilor lagunelor de stocare a dejectiilor

Măsuri pentru prevenirea poluărilor accidentale adoptate de către beneficiar :
o periodic , canalizarea de incintă şi căminele se golesc şi se curăţă pentru înlăturarea

depunerilor
• bianual toate instalaţiile sunt supuse remontului general .

‘ se fac verifícari zilnice a staiii laguelor
Modul de acţiune în cazul producerii unei poluări accidentale ; dirninuarea şi combaterea
efectelor produse

S-a întocmit pornind de la punctele considerate ca Rind critice , în strictă corelare
cu metodologia cadru a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
prevăzută în Ordinul rir.2781199? al MAPPM.
1 .Intervenţia în cazul spargerii conductelor constă în:

. anunţarea rapidă a conducerii

. conducerea unităţii dispune anunţarea peršoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării;

. conducerea unităţii anunţă rapid sisternul de gospodărire a apelor , pompierii , APM
,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;

. colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuri :

- golirea imediată a conductei prin pomparea produsului vehiculat în
rezervorul corespunzător;

- izolarea conductei prin blindare;
- identificarea spărturii ;

- aburirea conductei;
- înlăturarea produsului deversat;
- intervenţia pentru înläturarea defecţiunii ;

- proba de etanşeitate;
- repunerea în funcţiune a conductei.

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente
mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

conducerea unităţii solicită sprij inul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire al
apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor.

2 .Intervenţia în cazul spargerii unui rezervor constă în:
. anunţarea rap idă a conducerii
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• conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;
conducerea unităţü anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor , pompierii , 1PM ,etc
şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;

o colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
urrnătoarele măsuri :

- realizarea traseului pentru transvazarea produsului din rezervorul spart în
unul corespunzător, prin mânere de vane corespunzătoare şi pompare;

- supravegherea permanentă a stării căminelor decantor , până la elirninarea
completă a efectelor poluării ;

- izolarea rezervorului spart şi predarea lui echipei de intervenţie;
- intervenţia pentru înlăturarea defecţiunii;
- proba de etanşeitate;
- repunerea în füncţiune a rezervorului ;
- recuperarea produsului deversat de pe sol ;
- înlăturarea produsului deversat de pe sol;
- decopertarea solului în zona contaminată cu colectarea solului infestat;

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente
mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub Control ,

conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor CU Care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodärire al
apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor.

3. Intervenţia în cazul unei deversări constă în:
. anunţarea rapidă a conducerii
. conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor Cu atribuţii pentru

intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării;
. conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor , pompierii , APM

,etc şi informează periodic asupra desfĘurării operaţiunilor;
. colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă

următoarele măsuri :
o colectarea şi recuperarea produsului deversat;
o supravegherea perrnanentă a stării cărninelor;
o decopertarea solului în zona contaminată cu colectarea solului infestat;

Dacă pe perioada realizării Celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente
mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub Control ,

conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sisternul de gospodărire al apelor.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sisternul de gospodărire al
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apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabihrea
responsabi Iităţil or.

Numere de telefon pentru anunţarea producerii unei poluări :
o A.N.Apele Rornâne — Directia Apelor Crişuri : 0259.444237, 442033
. APM — Bihor: 0259.444590
. Garda Nationala de Mediu — C.J. Bihor :0259.442500

6. Sesizari Si reelamatii din partea pubłicului

In anul 2021 flu au fost reclamatii difl partea publicului pentru activitatea
desfasurata la Ferma Salacea apartinand SC Nutripig SRL Palota.

Publicul interesat poate sa consulte la sediul SC Nutripig SRL, din str. Carnpului,
nr. 1, corn. Palota, judet Bihor sau la punctul de lucru Ferrna Salacea, Autorizatiei integrate
de rnediu ( cerere, formular de solicitare, rezurnat netehnic, raport de amplasament ),
Autorizatia integrata de mediu aferenta ferrnei Salacea, Autorizatia de gospodarire a
apelor aferenta férrnei Salacea.

INTOCMIT

21





CENiRUL Dd M~OłU SAN~fAĺE (,cinĺic:irc ~U{.Ą’(,”I(jNI.I SRINi~U0(il,i -10( -I! 1521110

(‘i0iic~irc ~ACtI(2NE[ SR ISO 451[(H-’OIN IVHJ((}ii-I 2020iśiisni”ciiIu 58. CItij ;tp”cii 41)0240, RW”~~Eţ ~ SR.\(flONEI SR N IS( 11001.7015 liii 1:1 00

Tel: (1204—2329 79, t,~ţ_5339/2 Sini \Ic’IiilItd 232/2 0720 ĽliII’o[,iIo( ~1udii (k~ (OCtOS

i’:i’: 1)26.1 - 3l-ţ.(,)~ \itiiic0 (‘criiIiciiI :ib,Uiwc OSM 13011’

on 0~ioiúiii -157’20 (1820 9 oliiklL’.».’ ,

., ‘n’.i~, 2I()~23 I.2l(2(h’’k,~, h -~

iĺINIl’(ilO’IniIril (Till-I
‚--i ‘ ~.-‘1—-. .i’: 11204—531)! Ii

. ---:0—u _;s. ~ .,: --..~‘: 123’,—5 OilS— ui:iiI: eiii’l.:,I1’iiťJelIe.ľn

(leilIrtu
- , ‚~ ‘-~ ‘ hI

SR EN 152’ EEC 17025:2018
CERTIFICAr DR ACREDI rARE

LI 947

RAPORT DE INCERCARE NR. 2420/24.09.2021
Exemplar 1 din I

71C1 5~/ADRESĂ**: SC NUT~IPlG SRL, bc. Pahta, str Câmpului, nr 1,jud. Bihor

‘~ ~ 1386/09.09.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj monitorizare P0 — Ferma Sălacea, bc. Sălacea, jud.
Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Rî~co Fborin MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05

RECIPIENT1NOLUM PROBE: recipient plastic 1 I, recipient sticbă 1 I

:AT.~-oFzA PRELEVÁR(IJŢEMPEPATURA LA PRELEVARE: 14.09.2021/08°5/84°C

~---~-‘]R FECEPŢIE/DATAíORĂ: 3263/1 5.09.2021/8°°
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3.Se nterzlce reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de ĺncercare.
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Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Ôurzău
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Substanţe
extractibile Cu
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1 Prelevare apă
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VALOARE
A DM1 sĂ~

2 pH Ia 20°C
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Unit.pH

permanganat
(oxidabilitate)

4

mg[02} /1

Cloruri (CV) mg/I

5.

6.

7.

mg/I

mg/I

Azotiţi (NOi)

0,061

mg/I <0,005

8. Azotaţi (NO3) mg/I 1 81 SR EN ISO 10304-1: 2009
, PTL-92

9. Fosfaţi (P043) mg/I 0 34 SR EN ISO 6878: 2005
I PTL-15

10. Sulfaţi (S042) mg/I 21 9 SR EN ISO 10304-1: 2009
, PTL-92

Note:

p.

1.
2.

suplimentare vă rugăm
3. InformaţUle marcate Cu,,

<“ rezultate sub Iimita de determinare a metodei.
Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

dr.chim. Marinca~ Olivian

Ft-i 1-03Pag. 2 din 2
Ediţia: 6101.19; Revizia. 4101.21



: •.~ ~«~‘: CENTRUL DE MEDIU SI SÁNĂTATE (‘c~I0ic~irc 5RAC;lQNrr~I( LNISOOIIIII’2(ll5 4735/ (152(115
. . - . . (:~rIk,~ SRAUION]:ľ SR ISO4SIHIL2OS lOb/HI (II 20211
lśIIbIJIl)Ł”IIIJ ~8 (lIlj 410Ł 0)02(0 ~<»“ C “(IlIt IlL ~l \C/IONI I ~I’ I N ISO I 11)/Il 201 101 I/I 0\201
ItI: (1264’1321rĘ 11261-532972 RIhi Mcdl(lllll 232/21 (172(1 eInkwjlor%I»cbi tI~ lllÇ’IlIl

3’: - 4’(i’ ‘11” \I”iw, Łc[”IicIll 001111111Ľ SS\I I I „‘‘110 5116

‘irSĹIll’~Il 157,2110521)1) III Ill?

2111113_Il 2])~0i Il’’’.
~IN ] 2111” ‘4Ii,Ili T 11’’’

. ‘1H_S;u0’1) .1’:’: “26—1—3311113
. : . ‘‘‘‘‚1 Li 1.1’: 123” 3 I:i’r F—nail: cIn’ojI:lriů LOU)?

SR EX ĺS0’LEC’ 17025:2015
CERTIFICAT DR ACREDITARE

LI 947
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3 iF5’~/\RJADR~ SĂ**: SC NUTRIPIC SRL, bc Palota, str. Câmpului, nr ijud. Bihor

NR. CE~’NERE 1386/09.09.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADREsĂ~: Foraj monitorizare P1 iazuri stocare dejecţii — Ferma Sălacea,
bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Rî~co Florin MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05

RECIP1ENTIIVOLuM PROBE: recipient plastic 1 !, recipient sticlă 1 I

DtrA ,DRP’ PRELEVÄRII/ŢEMpERAŢURA LA PRELEVARE : 14.og.2021/05°7/88°c

‘IR RECEPŢIEIDATA/ORĂ: 3264115.09.2021/S°°
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. -‘3:’’:::. 3 :::srcär~cr sunt centra :me in tabciul nr. 1 ~ se referă numai Ia proba supusă incercării.

2.Raporu~ ‘ncercare este întocmlt într-un exemplar care se difuzeaza beneficiarului ar copia scanată rămâne

3.Se interzice reproducerea Raportuiui de incercare în alte scopuri decät cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gu~zăű.
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NR DENUMIRE VALOARE VALOARE ÎVIETODA DE
CRT INCERCARE UM DETERMINATĂ ADM~SĂ~ INCERCARE

SR ISO 5657-1: 2007

1 Prelevare apá ISO 5667-3: 2012• subterană ISO 5667-11: 2009
______________ _________ P0-05

. SR EN ISO 10523: 2012
2. pH Ia 20°C Unit.pH 771 - P-rL-19

Indice de
3. permanganat mg(02] Il 0,31 SR EN ISO 8467: 2001

I Ç2~dabiUtate) PTL-1 8

4. Cloruri(Cľ) mg/I 819 SR EN ISO 10304-1:2009PTL-92
Substanţe

5. extractibile cu mg/I < EPA 1664 revision B
solvenţi organici PTL-22

6 Azot amoniacal
~ mg/I 0,060 SR ISO 7150-1:2001PTL-01

7. Azobţi (NOi) mg/I 0005 . SR ISO 26777-C91: 2006PTL-04

8. Azotaţi (NO3) mg/I 1,14 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

9. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,22 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15

10. Sulfaţi(S042) mg/I 17,8 SR EN ISO 10304-1:2009PTL-92

Note:
I.,,<” rezultate sub Iimita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certWcatul de acreditare Ia cms(~ehc.ro.
3. Informaţüle marcate cu ,, ~“~“ sunt furnizate de client.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Angela Vălcan dr.chim. Marinca~ Olivian

I .~.!/ .
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CERTIFICAF DE ACREDITARE

LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2422/24.09.2021
Exemplar 1 din 1

3: :~R/ADRESĂ**: SC NUTRIPIG SRL, bc, Pabota, str. Câmpului, nr. 1,jud. Bihor

Nb:. CEi’~’RE~; 1386109,Qşj,2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADREsĂ**: Foraj monitorizare P2 iazuri stocare dejecţU — Ferma Sălacea,
bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Rîsco Florin MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-OS
RECIPIENTI/VOLUM PROBE: recipient plastic 1 I, recipient sticlă 1 I

CA”.. ‘DF~A PRELEVĂRHJÎEMPERAŢuRA LA PRELEVARE: 14.09.2021/0812/8,6°C

.~R R~CEPŢIE/DAŢA/ORÄ: 3265/15.09.2021/800

~Á~CUŢlEI ÍNCERCĂRILOR: 15.09.2021-22.09.2021

. --. -~,:. . -c~ro2r sLflt cenJs’.:ate Tn tabelul nr. 1 şi se refera numai a proba supusă incercării.
.; ínc~rcare sate Tntocmít intr-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rămâne

3.Se interzice reproducerea Raportu!ui de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare. .

APROBAT ,

DIRECTOR
Prof. Asoc. Dr. Anca EIena;G’Ĺ~,rz~’u~,

‘ ~ \\ ĺ»”~
.:- .~j~ţ7

I pin 2 FL-11-03

Ediţia: 6/01.19; Rev~zia’ 4101 21



TAE3ELNR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 2012
subterană ł ISO 5667-11: 2009

____ — _________ ______________ — P0-05
SR EN ISO 10523: 2012

2. pH Ia 20°C UniLpH 759 PTL-19

Indice de
3. permanganat mg[02] /1 006 SR EN ISO 8467: 2001

(oxidabilitate) PTL-1 8

4. Cloruri (0ľ) mg/I 1 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92
Substanţe

5. extractibile Cu mg/I EPA 1664 revision B
solvenţi organici PÎL-22

6 Azot amoniacal
. (NH~) mg/I < 0,005 ,, SR ISO 7150-1:2001PTL-01

7. Azotiţi (NO2-) mg/I < 0,005 SR ISO 26777-091: 2006PTL-04

8. Azotaţi (NOi) mg/I 1,12 SR EN ISO 10304-1: 2009P11-92

9. Fosfaţi (P043) mg/I 0,18 .. SR EN ISO 6878: 2005PTL-15

10. Sulfaţi (SO?) mg/I 16,6 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

Note:
1.»<” rezultate sub Iimita de determinare a metodei.
2. InformaţHle marcate Cu ,, * “ MU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

suplirnentare vă rugăm să solicitaţi Certificatul de acreditare Ia Cms(~ehc.ro .

3. Informaţiile marcate Cu ,, ~‘“ sunt furnizate de Client.

Verificat Tntocmit
Şef taborator Responsabil încercări

chim. Anp,ela Vălcan drchim. Marincas Olivian

Pag. 2 d~n 2 FL-i 1-03
Ed~ţia~ 6101.19; Revizia: 4/01,21
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LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.897 /15.04.2021
Exemplar I din 1

BEE c.ARIADRESĂ~: SC NUTRPIG SRL, bc. Pabota, str. Câmpului, nr. 1jud. Bihor

NR. ť’CR’ZREW*: 1428/i ë.QJ2Q21

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ**: Foraj monitorizare P0 — Ferma Sălacea, bc. Sălacea, jud.

Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurU operaţionaie

P0-05

REClPIENŢIÍVOLUM PROBE: recipient plastic 11, recipient sticlă 1 I .

2 \T;-\ . O~ PRELEVÁP’IUŢEMpERATURA LA PRELEVARE : 07.04.2021/1211u10,4°C

-. .~JR RECEPŢÎE/DATAJORĂ: 11 89/08.04.2Q21/7~°

Z~~%)’ EXECUpEI 1NCERCĂRILOR: 08.042021-14.04.2021

- 2952211cr r:o-,raHa;e ii- iccelul nr. I ~ sa reŕară numai Ia proba siIpusă rncercäru.
2 P ~c-;-: nca-care Esie Lr:oorn;t frltr-uo axemrar care sa difuzează beneficiaruiui, iar copia scanată r~măne

3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Incercare Tn alte scopuri decát cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Or; Ánďa -Elena Gurzău

.: ~..
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VALOARE VALOARE IţJIETODA DE DECLARA1IA DL
DETERPJ1INATĂ. ADMiSĂ*k ÎNCERCARE CONFORMITAŤL

P0-05

2. pH a 20°C Unit.pH 8,02 SR EN ISO 10523:- 2012Ţ —

Indice de PTL-19
3. permanganat mg[02] /1 0,51 SR EN ISO 8467: [

~idabiIitate) 2001PTL-18

4. Cloruri (0ľ) mg/I 7,96 SR EN ISO 10304-1:- 2009

Substanţe PTL-92
5. extractibile Cu mg/I < 5 - EPA 1664 revision B

solv~i organici PTL-22

6 Azot amoniacal~ (NH4~) mg/I 0,090 SR ISO 7150-1:2001PTL-01 C

7. Azotiţi (NOž) mg/I < 0,005 SR ISO 26777-091:- 2006
PTL-04

8. Azotaţi (N03) mg/I 6,30 SR EN ISO 10304-1:- 2009
PTL-92

9. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,23 SR EN ISO 6878:- 2005
PTL-15

- 200910. Sulfaţi (SO42) mg/I 18,2 SR EN ISO 10304-1:
PTL-92

Note:
<“ rezultate sub Iimita de determinare a metodei.

Informaţiile marcate Cu * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms(ä?ehc.ro .

,, ** ‘ sunt furnizate de Client.

Ver~ficat
Set laborator

chim. Ang&ą5ýăl.can

Întocm!t
Responsabil încercări

dr.chim. Marincas Olivian

~L-~ -03
Ediţ~a: 6/01.19; Rev~z~a: 4/ni 21

rAIBEL NR. I

DENUMIRE
CRT ÎNCERCARE Li IJi

1.
Prelevare apă
subterană

SR ISO 5667-1: 2007
iSO 5667-3: 2012
iSO 5667-11: 2009

1~
2.

suplimentare vă rugăm
3. nformaţiile marcate Cu

Pentru detaą~

-‘ag. 2 dbi 2
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Li 0-17

RAPORT DE INCERCARE NR.898 /15.04.2021
Exemplar 1 din 1

BE~’~HC’ .~2!ADRESĂ*k: SC NUTRlPIC SRL. oc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

I , ).. ‘_~L..I ‘0...’.,. . ,‘r.....JJ I

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj monitorizare P1 — Ferma Sălacea, Icc. Sălacea, jud.

Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale

P0-OS
REClPîENŢJ!kJOLUM PROBE: recipient plastic ii, recipient sticlă 1

~AT-~ OPJ\ 2’~ELEVĂRljjT~-MpF~TURA LA PRELEVARE: 07.04.2021/1215/1O,8°C

-‘1R RECEPŢU-1DATAJQRĂ: 11 9O/O8.O4.2O21/7~°

;;‘Eku,ąD;-» EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 08.04.2021-14.04.2021

:r:2~cr sum cen~raUzate fl :a2eiu[ or. I si Sc referă numai Ia proba supusă rncercării.
R9. . ,-n ‘~t~re este intoomit intr-un exempar care se difuzează beneficiarului, jar copia scanată rămâne

3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decát ccl pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Tncercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. DrLAnca Elena Gurzău

Pag. 1 din 2 - FL-i 1-03
- Ediţia: 0/0119; Revizia: 4/0121



<“ rezultate sub limita de determinare a metodei.

ISO 5667-1: 2007
5667-3: 2012
5667-11: 2009

Informaţiile marcate cu . * ‘ NU aunt acoperite de acreditarea RENAR.
suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ä?ehc.ro .

3. Inforrnaţiile marcate cu ,, ** aunt furnizate de client.

Verificat
Şef lahorator

chim. Angę,Ja-Vă!can

TABELNR.1

N R
C RT

DEN U M RE
ÎN CE ROAR E Li IVI

1. Prelevare apă
S u bte ran ă

vALo~’.RH: vAL0AFZEI METODA DE DECLAR,&T.:.
DETERMINATÄ ADM1SĂH ÎNCERCARE coNFORw~??:rE

SR
ISO
ISO
P0-os
SR EN ISO 10523:

2. pH Ia 20°C Unit.pH 793 - 2012
PTL-19

Indice de SR EN ISO 8467:
~ 3. permanganat mg[02] /1 038 - 2001

(oxidabilitate) PTL-1 8
SR EN ISO 10304-1:

4. Clorud (Cr) mg/I 789 - 2009
ţ I

Substanţe EPA 1664 revision B
5. extractibile cu mg/I < 3 PTL-22

solvenţi organici
Azot amoniacal SR ISO 71 50-1 :20016 ma/I 00~6~ (NH~) , PTL-01

SR ISO 26777-091:
7. Azotiţi (NOi) mg/I < 0005 - 2006

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

8. Azotaţi (NO3-) mg/I 2,68 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

9. Fosfaţi (P043) mg/I 0,21 - 2005
PTL-15
SR EN ISO 10304-1:

10. Sulfaţi (SO42) mg/I 17,8 -. 2009
PTL-92

Note:
1.
2. Pentru detaIL’

Întocmit
Responsabil încercări

dr.chim.’Marincas Olivian

FL-i 1-03Pag~ 2 diii 2
EdiUa: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
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CERLIFICIJ DE :SCREDĹTARE
LI 947

RAPOFU DE !NCERCARE NR.899 /15.04.2021
Exemplar 1 din 1

BENEöiCiAR/ADRESĂ~: SC NUTRIPIG SRL, oc. Palota, str. Câmpului, nr. 1,jud. Bihor

R. C1RERE~: 1428’19.03 2021

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj monitorizare P2 — Ferma Să!acea, bc. Sălacea, jut

Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale

P0-05

RFC!PiENTI!V0LUM PRQBE: recipient plastic 1 I, recipient sticlă 1! .

)At~)RA PFELEVÁR1!/TEMPERATURA Lą PRELEVARE : 07.04.2021/1213110,1°C

jR RECEPŢIEJDATAÍORĂ: 11 91/08.04.2021/7~°

~3Fć;~n-~DA ~EÁżCUŢ~El INCERCĂRILOR: 08.04.2021-14.04.2021

1 ,Rezuĺta.’~.: (or suit ceî~r~~iz~re in :abekd nr 1 si se referă numai a proba supusă rncercării.
2.RaportiW de ~z:rcire este intonmit intr-Lln exemp!ar care se diťuzează beneficiarului, ar copia scanatä rărnâne

3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Tncercare în aRe scopuri decât cel pentru care a fost eUberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzău

-—-5(2’
:: ~-‘ -i ĺ)~

.-. ‚ ,.
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA D~-: DECLARAŢU~ o~:
C~1 ÎNCERCARE DEíE2í~ąiNAi ~„DMIsĂ*k 1NCERCA-?t C0NFOMI~&’T

______ . SR ISO 5667-1: 2007

-~ Prelevare apă ISO 5667-3: 2012• subterană SO 5667-11: 2009
~ P0-05

SRENISO1O523:
2. pH Ia 20°C Unit.pH 7,76 - 2012

PTL-19
Indice de SR EN ISO 8467:

3. permanganat rng[02]/I 0.13 - 2001
(oxidabilitate) PTL-1 8

SR EN ISO 10304-i:
4. Cloruri (C1) mg/I 728 - 2009

PTL-92
Substanţe . .

5. extractibile Cu. mg/I <5 bRA 1664 rev~s~on B
solvenţi organici
Azot amoniacal r SR ISO 7150-1:20016. (NH4~) mg/i 0,0o7 PTL-01

SR ISO 26777-C91:
7. Azotiţi (NOj) mg/I < 0,005 - 2006

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

8. Azotaţi (NO3-) mg/I 1,51 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

9. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,18 - 2005
PTL-15
SR EN ISO 10304-1:

10. Sulfaţi (5042) mg/I 16,5 - 2009
PTL-92 .

Note:
1<’ rezultate sub Ilmita de determinare a metodei. (
2. Informaţiile marcate cu * NU sunt acoperĺte de acreditarea RENAR Pentru detalih

suplimentare vă rugăm să solicř{aţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro .

3. Informaţřile marcate cu ,,~“ sunt furnizate de Client.

Verificat intocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Ah~[ăVăIcar. dr.chim’. Marincas Olivian

V
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S.C. (oiupailia do :\píi Oiadca 5~,’,
I ,aboraţ’’r !

~ )i’adca

c~n on L ‘‘oratn~ ,~‘ I c uip; 0 r~ ci

1»t ‘1’,~ ~ ~32’ P032021

‘.. ‘.

Li RIPIC .~.R.L.

Obcc: so is inccrcjrii. Apň t~ată
,\Ui’csa Palota, str. Câiiipului, ni. I

[beE etc jUcIe\arc: :\pä uzaLi ‘cnaj erä — ťermă do creştcrc a suinelor Sălacea

3e~, eoinaiidd ‘or 287
Rapur~ H’2ic2\ arc: ‘tľ —

F’r.’băpuolo’atä do: Lab AU
,~ ): ~‘bá: iileĺlrIiă

r;c ~jcoi: I 2.03.2021

Cod probă: 432T1

dora II .03.202 [

data’ -

Data prckvării: 12.03.2021

VoL a probă [I]: 2,0
Data iieopL’ro h~eorcării: [2.03.2021

Ora prole\’ării: 10:10

Dctcrminări fizico—ohimice:

: Nc. . nitate Conc. max. admisa
Denumire incorcaro do Valoarc detcrininată Metoda do incercare

Cf 1. măsură NTPA 002/2002

fl\ Suspcnsii totale mg/I 15.6 350 SR EN 872:2005
~T~CCO-Cr mgO2/l 46.4 500 SR ISO 6060:1996
~ CBO Ia 5 zilesi 20 ~c mgO2/1 l3.5~ 300 SREN ISO 5815-1:2020
~. ~A~~jU mg/I 8.43 30 SR ISO 7150-1:200
[ ~~jSubsianţeextracübite mg/I <20 (4.5***) 30 SR 7587:1996
~ (~t~~eţcrgenţj anionici mg/I L60 25 HACH LCK 432
~jFosfor total mg/I 0.713 5 HACH LCK 349
~SuIfati mg/t 69 600 MACH SulfaVer 4
ť~ie~U —~_______ 1 mg/I < 0.050 30 MACH LCK 345

tuccrc~riIe marcate ţ5 U snot :teopcnrc do acredirarca RENAR. Pcntrn detalii suplimentare “ä nigăm solicitati
ccrritkaniil do acrocli:rro Iae-u..aI : 3,- or ~i~’ I. ĆLi\RJ.U; !‘,

ĺ~icercrudinc d~ m’burarc \tiusčt. disiriburic normală. pentru un nivel de incredere do 95 %. k2
~ Valoare do inťormare

“ [cli lude / I replică

kozultatole iiiccrc~iriIor so rcferü door Ia proba do apă supusă încercării.
Esre inrcrvis~ reproclucorca pailială a raporrului do mncereare fl~ră acordul
;‘\OIi[)Iaftil oririnal al riporrulni do incercare so cinitc bencĺiciarului.

scris al SC Compania cIa Apă Oraclea SA.

Ş of Iaborator
in~. chi in. 1 toiatiu:

j~ / ‚1,

AIe’Jn

‚~.c. cOMPA~ DE Â?A~ORADEA BA.
: LABORATOR . APă uzprĂ~

Responsabi] încercări

;: P. I i,J_ I 0—02 Ed, 02/1)2 2021. Rev 1)1/0 I 202 I pag I cliii I
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ISO (EL 7025:10(8
CERI iP:CÁT DL ACRED1TARE

Li 917

RAPĹ~RT OS ÎNCERCARE NR. 1836115.07.2021
Exemplar 1 din 1

?1~DRESĂ*~~; NĹ rorIc SRL. bc. Palota, str. Cârnpului, nr. 1 jud. Bihor

ČELUL PROBEI: aer (imisii)

LOC GE PRELEVAREÍADRESĂ: Limită incintă în vecinătatea lagunelor, spre bc. Sălacea,

Ferma Sălacea, bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, H2S, s-a realizat în barbotoare Cu soluţü absorbante
specifice Care se păstrează Ia 4°C până a analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentru prelevare s-au utilizat: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

. ~. . 3F?:L2A seha 2, ~ rneteo Wireless CONRAD 2 seria M71564, busobă digital

DMť , ~ seha 42.1002. ar p~nru analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria
. ifl’

.. ~

‘DEBIT/VOLUM AER RECOLTAT: pentru NH3: 2 l/minĺ6O I; pentru H2S: 1 lĺmin/30 I

~(ELEVA~o: O9.O1.2Ú2iJl2°°-i2~°

N~1 RFCEPTIEJDATAJORA; 2509109.07.2021/1 510

ZJ’~Ů;2’ť~cĄ EXECUŢIEIÎNCSRCÁRILOR: 09.07.2021

ÄVEP?~ ~s’L~NT~
i.Rezul~atele încercărilor aunt ceniraíizate in tabelul nr. 1 şi se referă numai Is proba supusă incercării.
2.Raportul de încercare este întocmit intr-un exemplar care se difuzeszä beneficiarului, ar copia scanată rămâne
laboratorul u.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cal pentru care a fost eliberat sau
reprodLicerea oarUalä a Raportului de Incercare fără acordul scris al Sc Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT ŕ.
DIŔECTOR V ~

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gu’rzău

Fag. 1 din 2 . FL-i 105
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE DECLARAŢIADE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** îNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:~
1. Temperatura °C 29,5 - 1996 -

P0-OS I
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 101 - 1996 -

P0-OS
SR ISO 8756:

3. Umiditate % 38 - 1996 -

P0-OS
\--

Viteza si directia
~ * rn/s 08/NE - ILL-59, P0-05 -

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,13 - 1976 -

PTL-38, P0-OS
STAS 10814:

6 Hidrogen sulfurat mg/rn3 <0,005 - 1976 -(H~S) PTL-39, P0-05

Note:
I .»<“ rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţflle marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

suplirnentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ehc.ro .

3, Informatlile marcate cu . ~“ sunt furnizate de client.
4. ConcentraţHle aunt exprirnate în mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil prelevare

chirn. An~ą~1~)JěIcan specîalist de med’~ Schiopu Ciprian MSc.

Pag. 2 din 2 FL-li-OS
EdiŞa: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
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CERFIFICAT DF.-\CREDIÎąRE

Li 947

RAPORT DE ÎNOERCARE NP’, 183711&07.2021
Exemplar 1 din 1

t!~ ~.aDp~č\**: ~‘0 NuTRIP:3 SRL, Ho. PaHta, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

FELUL PROBEI: aer (imisli)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Limită incintă, poartă acces (pe direcţia predominantă a

vántuíui) spre bc. Săiacea, Ferma Sălacea, cc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, H2S, s-a realizat în barbotoare cu soluţii absorbante
specifice care se păstrează a 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pent:u :reHvare s-au utilizat: pompă APEX 6 seria 5153911, pompă APEX 9 seria 1676216,
~La; .~ ~ ‘ODA saria o3 .‘, staţie r;etso Wireless CONRAD 2 seria M71564, busoiă digitai

: ~ 42.lOOEś pentru analizä s~a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria
.012’

1JEBITIVOLUM AER RECOLTAT: pentru NH3: 2 11mm/GO I; pentru H2S: 1 l/min/30

JA m~ ‘~m C): ~A RRELEVÁRU: 09.07.202i/12°~-12~~

f~R ?F,~ PŢIEJDATAJOP’A: 23 10/09.07.2021/1510

PERIOADP. ;~XECU ÇIE1 TN.c:~cĂR!Lox; 09.07.2021

I .Rezultazele incercărilor sunt centralizate Tn tabelul nr. 1 şi se referă numai Ia proba supusă încercăr~i.
2.Raportul de încercare este intocmit intr-un exemplar care se difuzează beneficiaruIu~, ar copia scanată rămâne
a boratoru ui.
3.Se interzlce reproducerea Raportuluide Încercare rn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
íeproducEr~a partială a FZaportului do Incercare ľără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr Anca Elena Guŕzău ~

ag. 1 din 2 FL-li-OS
Editja: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE DECLARAŢIADE~
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura °C 29,5 - 1996 -

P0-OS
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 101 - 1996 -

P0-05
SR ISO 8756:

3. Urniditate 38 - 1996 -

P0-OS
~.

Viteza si directia~ vântuiu~ * ‘ mIs 0,8/NE - ILL-59, P0-05 -

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,12 - 1976 -

PTL-38, P0-05
STAS 10814:

Hidrogen sulfurat6. (H2S) mg/rn3 ‘0,005 - 1976 -

PTL-39, P0-05

Note:
1.,,” rezultate sub lirnita de determinare a metodsi.
2. Inforrnaţiile marcate Cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

suplimentare vă rugărn să solicitaţi cerlificatul de acreditare Ia crns(~ehc.ro .

3. Inforrnaţflle marcate Cu ,, ~ sunt furnizate de Client.
4. Concentraţiile sunt exprimate Tn mg/rn3, raportate Ia ternperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verifiçat Întocmit
Şef Iab~rator Responsabil prelevare

chim. Ange[pĂ7ălcan specialist de med9”~chiopu Ciprian MSc.

Pag. 2 din 2 FL -11-05
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/0121



, . .. .1 CEŕŢRLJL_DE MEDIU S~ SANATATE Ccrilllcarrn SRACŕIQNWT’SI~ I~NISC)I?IH~I.2Qli 4738113.0142()lI(
ĹLrIII,L,rL SRAĹIION[ SR ISO 01)111 ‘(05 101,/ID (II 21(0)

P,j’lIsIcuhI,I ~ C’,, t~lI» Il)lj «‘ 1 ~ trlilic Irt SRAĹ’IONI (4 ! 11101 14 I III’ I 1)’ _Ol

- ĺ~l 0 lI~ \Ic,1i,,Ii, 232/21.07 ?‘) rľ:4l%.4

\.!tj~~.:, 4.Clt4)~Cil’li’l~’~~

II ‘:l- . :•
. . fl :-

II 1’ _~1 II tI 4ItIatj_~i

OR EN ş,k) Eli I

CEIŁTIFIC.\F DE;\CRLDrĽkRE
LI 947

FZAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1809115.07.2021
Exemplar 1 din I

E:~jFHCb:~aJA RESĂ*~: SC NUTEPiG S-2L. oc, Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

~
4... --,.I’._.fl .‘...jIIJ. .‘.CU._.

ČELUL PROBE!: aer (imisU)

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ; Limită incintă în vecinătatea lagunelor, spre bc. Sălacea,

Herma Sălacea, bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, H2S, s-a reabizat în barbotoare cu soluţü absorbante
specifice care se păstrează a 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHbPAMENŢE FOLOSITE:
Pentru prelevare s-au utilizat: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

- ~ 27~ ---. sore ~ 2, s:aţe metco \Aiireiess CONRAD 2 seria M71564, busobă digital
DMPASS seria 42.100~’- ~ir ç~n~ru analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria
j102.

DEB1TNOLUM AER RECOLTAT: pentru NH3: 2 lIminI6O I; pentru H2S: 1 l/min/30 I

~ ~ZćLEVAŕJ~: U3..DJ,202l/l35a~l42â

iR P’Ec P’flEJE1AŢAJOR,ą• 24820907,2021/o7~°

~&:n~c)-~D2.ExEcupEb îNCERCÁRJLOR: 09.07.2021

i.Rezułtatele incercáílicr suntcentralizate ~n tabelul nr. 1 şi se referă numa~ Ia proba supusă încercării.
2.Raportul de încercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanatâ rămâne
laboratorului.
3.Se nterzice reproducerea Raportulul de ĺncercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
raproducerea parţială a Raportului de Incercare fáră acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sánatate SRL.

APROE3AT 7~’
DIRËCTOR ~‘

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzăú

Pap. I din 2 FL-il-OS

Ediţîa: 6101.19; Revizia: 4101.21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** îNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura °C 29,8 - 1996 -

P0-05
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 100,8 - 1996 -

P0_OS
SR ISO 8756:

3. Umiditate % 31 - 1996 -

P0-05
\—

~ Viteza ~i direcţia rn/s 0,7/NE - ILL-59, P0-OS -vântului *

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,13 - 1976 -

PTL-38, P0-OS
STAS 10814:

Hidrogen sulfurat6. (H2S) mg/rn <0,005 - 1976 -

PTL-39, P0-OS

Note:
1.» <‘ rezultate sub limita de determinare a rnetodei.
2. Informatiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ehc.ro.
3. Inforrnaţiile marcate cu ,, sunt furnizate de client.
4. Concentraţflle sunt exprimate in mg/rn3, raportate Is temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef Iaborator . Responsabil prelevare

chim. Ang1a~7ícan specialist de medk,~’ŞchioPu Ciprian MSc.

log. 2 din 2 FL11-05
Editja: 6/0119; Revizia; 4/01.21
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LI 947

RAPORT DEE ÎNCERCARE NR. 1810/15.07.2021
Exemplar 1 din 1

- 3-7 RESĂ*~: Sc NUTR:PK’1 SRL, cc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

-~ -.: .:~-“. 42?/19.DJ,2021

FELUL PROBEI: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Limită incintă, poar[ă acces (pe direcţia predominantă a
vântului) spre bc. Sălacea, Ferma Săiacea, I. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NHa, H2S, s-a realizat în barbotoare cu soluţii absorbante
specifice care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentru rre~evare s-au utilizat: pornpă APEX 6 seria 5153911, pompä APEX 9 seria 1676216,

. 3 ł:~DA seria p3.2, s~aUe metco Wireless CONRAD 2 seria M71564, busolä digital
seria 42.1003. iar pentr~ analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria

DEBITNOLUM AER RECOLTAT: pentru NH3: 2 I/min/60 I; pentru H2S: 1 I/miní3O I

.~A P~ELEVÁRIl: Ú8.07.2O21/13~&1428

RE:’’.—-’nEJDATAIoRA: 2483/09,07,2021IO7~°

CER~..:’, EXECUflEI ÎNCERCÁR1LOR: 09.07.2021

\V~’’:’ : ,

1,Rezultatele încercărUor aunt centralizate in tabelul nr. 1 şi se referă numai a probe supusă incercării.
2.Raportul de incercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarului, iar copia scanată rămäne
IaboratorLHui.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuni decât cel pentru care a fast eflberat sau
~3DrcnI1jcare.-1 oar~aIă a Raportului cia Incercare fărä acordul scnis al SC Centrul cia Mediu şi Sánatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzau

Hag. 1 din 2 - - - rE-il-OS
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01 .21



TASEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA DE
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura DC 29,8 - 1996 -

______________ __________ p0-OS ___________

SR ISO 8756:
2. Presiune kPa 100,8 - 1996 -

_______ _______________ ___________ P0_OS _____________

SR ISO 8756:
3. Umiditate % 31 - 1996 -

______ _____________ __________ P0-05 (
Weza ~idirecţia mIs 0 7/NE - ILL-59 p0-05 -

vantului $ ,

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,13 - 1976 -

____ ________________ ________ ________________ ____________ PTL-38, P0-OS ___________

. STAS 10814:
~ su1kj~~t mg/rn3 <0,005 - 1976 -

( 2 PTL-39, P0-OS ________________

Note:
I ,„<‘ rezultate sub limita de determinare a rnetodei.
2. InformaţHle marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalîi

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certiticatul de acreditare Ia cms@ehc.ro.
3. Informaţiile rnarcate cu,, ~“ sunt furnizate de client.
4. ConcentraţHle sunt exprirnate Tn mg/rn3, raportate a ternperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil prelevare

chim. Ange~)łă1éan specialist de meg~ Schiopu Ciprian MSc.

Pay. 2 din 2 ~L-1 1-05
Ediţja: 6/01.19: Revizia: 4/01.21
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U 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1791I15~OL2O21
Exemplar I din 1

-ĄhX5’RESĂ~: SC NtrFUPIG SRL, bc. Palota, str. Câmpuiui, nr. 1, jud. Bihor

NR. 7: :.3~427/1j03.1~21

FELUL PROBEI: aer (imisH)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Limită incintă Tn vecinătatea lagunelor, spre be. Sălacea,
Ferma Sălacea, bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, ItS, s-a realizat Tn barbotoare cu soluţii absorbante
specifice care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentr’j~rc-i’~vare s-au utilizat: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

.. ~ seria p3 .~. -c~ meteo Wireless CONRAD 2 serfs M71564, busolă digital
: 42.1003, iaí p~:rEru analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria

Ui Ci.:.

DEBIT)VOLUM AER RECOLTAT: pentru NIt: 2 1/mm/GO I; pentru H2S: 1 l/min/30 I

ŮATA,. ~~:\ PRELEVÁRII: J7,07.2021/1 515~1 545

:.HtHEIDATAJORA: 2~.54J0807.2021Io7~°

PER’~ :.: . ż,:~ 2XECUTIEI ÎNCEč~CÁR;LoR: 08.07.2021-09.07.2021

1.Rezultatele Tncercărilorsuntcentraflzate în tabelul nr. 1 şi se referă numai Ia probe supusă înceroării.
2.Raportul de incercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarulul, ar copia scanată rămâne
a bora to rul u I.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducana paruala a Raportului de Incercare fără acordul scris al SC Centrul de Medlu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof Asoc Dr Anca Elena Gurză&

Pag. 1 din 2 . FL-i 1-05

Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE DECLARAŢIADE
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura °C 29,9 - 1996 -

P0-OS
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 100 - 1996 -

P0-OS
SR ISO 8756:

3. Umiciitate 35 - 1996
P005 C

~ Viteza ~i direcţia rn/s 0,7/NE - ILL-59, P0-05 -vântului *

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,16 - 1976 -

PTL-38, P0-05
STAS 10814:

~ Hidrogen sulfurat mg/rn3 ‘0,005 - 1976 -

‘ (H2S) PTL-39, P0-05

Note:
I ‚»“ rezultate sub limits de determinare a metodei.
2. lnformaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalfl

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro .

3. Informaţiile marcate cu ,, ~“ sunt furnizate de client.
4. Concentraţiile aunt exprimate în mg/rn3, raportate a temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil prelevare

chim. An97ýrVălćan specialist de mediu Ciprian MSc.

Fag. 2 din 2 FL-11-05
Editja: 6/01.10; Revizia~ 4/01.21
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RAPORT DE TNCERCARE NR. 1792115.07.2021
Exemplar 1 din 1

‘;ENEÍ” .:‘ .~ ‘\DRESĂ**: SC NUTRIPIO SRL, bc. Palota, str. Câmpului, nr. 1 jud. Bihor

~LC~ ~~i~;2o

ELUL PROBEI: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Limită incintă, poartă acces (pe direcţia predominantă a
vântului) spre ac. Săbacea, Ferma Sălacea, bc. Sălacea, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, H2S, s-a realizat în barbotoare cu soluţii absorbante
specifice care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
~entru r.reiev ~re s-au utilizat: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

- “. - Ý-\ seria p3.2, ::~tie meteo Wireless CONRAD 2 seria M71564, busolă digital
- DMPt 1 42.1008, ar p.:;ntru analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria

. ~02.

~“JEBlTIVOLUM AER RECOLTAT: pentru NH3: 2 1/mm/GO I; pentru H2S: 1 I/mm/3D

;~EL&VÁRbi: 01.uT.2021/1520-155°

R REC. E 7~TĽY3ATAţORA: 2465I08.07.202l/O7~°

:.RlO,’. ‘ :~ ‘~CUŢlEI ÎNCERCÁRILOR: 08.07.2021-09.07.2021

1.Rezultateje incercärilor sunt centralizate Tn tabelul nr. 1 şi se referă numal Ia proba supusă încercării.
2.Raportul de Incercare este Tntocmit într-un exemplar care se diíuzează berieflciaruluj, jar copia scanată rămâne
laboratorulul.
3.Se nterzjce reproducerea Raportulul de incercare Tn sIte scopuri decät cel pentru care a fost eliberat sau
reproduce’ea p.act~aIă a Raportutul de incercare färă acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL

APROBAT
DIREÇTŐk. ľ ~«~‘—‘—

~-1rof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzäu
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA IJE
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNcERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura °C 29,9 - 1996 -

P0-05
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 100 - 1996 -

P0-05
SR ISO 8756:

3. Umiditate 35 - 1996 -

P0-05 ç
~ V~eza ~idirecţia rn/s 0,7/NE - ILL-59, P0-05 -vantului

STAS 10812:
5. Arnoniac (NH3) mg/rn3 0,13 - 1976 -

PTL-38, P0-OS
• STAS 10814:

~ Hidrogen sulfurat mg/rn3 ‘o,oos - 1976 -(H2S) PTL-39, P0-OS

Note:
1.,’” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. lnforrnaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugărn să solicitaţi certificatul de acreditare a crns@ehc.ro.
3. Informatiile marcate cu ~ sunt furnizate de client.
4. Concentraţflle sunt exprirnate Tn mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat ĺntocmit
Şef labor tor Responsabil prelevare

chim. An~e~’~ican specialist de medi7chiopu Ciprian MSc.
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