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RAPORTUL ANUAL DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA
DESFASURATA IN ANUL 2021 LA FERMA CIUMEGHIU

APARTINAND Sc NUTRIPUI SRŁ PALOTA

1.Activitatea de productie in anul 2021

La f’erma Ciumeghiu apartinand SC Nutripui SRL Palota, activitatea consta in
cresterea puilor de came in 6 hale avand o capacitate totala 33 0.000 capete.

In ferma au fost in anul 2021, in medie 113.587 eapete I lana.
1.2. C’onsunz tie materiiprime
In cresterea pasarilor de came s-au folosit ca si materii prime füraje produse

de sc Nutrientul SA Palota. In anul 2021 s-a folosit o cantitate de 4.43 6.080 kg füraje.
( rezulta un consum de 0,10 kg furaj I pasare I zi — 4.436.080 kg füraj : 365 zile =

12.153kg: 113.587=0,lükgf’uraj/pasare/zi)
1.3. Consurn tie substante dezinfectante
In anul 2021 pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a pasarilor de

came s-au folosit 1.222 (Quatersan, Viroshield, Deovet, Ecocid, Fumagri, Peroxan,
Agrocream, Kemfoam ) substante dezinfectante. ( consum 0,048 litri substante
dezinfectante / mp spatiu productie )( 1.222 litri ! 26.400 mp = 0,046)( un bloc are
4400 mp - 2 nivele X 2200 mp)( s-au crescut pui de came in 6 blocuri in perioade
diferite).

-. apa captata: in anul 2021 s-a folosit o cantitate de 11 .969mc apa.
-. flu exista evacuari in cursuri de apa.

litri apa,

1.1. Productie obtinuta

1.4. ConsulndĘapa

rezultand
Pe parcursul
un consum de
1.5. Utilitatile

anului 2021 s-a folosit o cantitate de 11.969.000
105 litri apa / pasare /an).
Ia Ferma Ciumeeiiiu in anul 2021

1.6. In ann! 2021 an fost generate armatoarele tipuri de deseuri:
tone-

Nr. Denamirea Unit Stoc Ia Generate Valoriuicate Eliminate Stoc Ia
crt. deseului . 31.12.2020 final 31.12.2021

mas.

1. Menajer m3 I 0,00 25,98 0,00 25,98 0,00
(20.03.01) ‘

2. Cadavre de pasare ( tone 0,000 32,80 0,00 32,80 0,00
02.01.02.)

~ 3. Dejectii anirnahere É tone 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00
k02.01.06)



1.7. Exista contracte incheiate ci,:
- SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica
- SC AVE BIHOR SRL Oradea — pentru deseu menajer
- SC Ecoprovet SRL Oradea — pentru cadavre animaliere
- Sc AKSD ROMANIA SRL — pentru deseuri din activitati veterinare
- AN APELE ROMANE — Directia Apelor Crisuri Bihor — pentru apa captate
- E.ON GAZ Romania- pentru hirnizarea de gaz metan
- OSPA Bihor — pentru efectuarea de studii pedologice si agrochimice

2. Sistemul de mana2ement de media si modul de implementare a
politicii de prevenire a aceidentelor 2enerate de substante periculoase

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Ferma Ciumeghiu
apartinand SC Nutripui SRL Palota exista numit responsabil cu protectia mediului !
punct de lucru, in persoana sefului de ferma dr.vet. Marti Aurel.

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

La nivelul fermei au fost intocmite urmatoarele registre de evidenta:
- evidenta gestiunii deseurilor generate, Ia Ferma Ciumeghiu
- evidenta apelor captate de la forajul propriu, la Ferma Ciumeghiu
— registrul de verificare zilnica a starii retelei de canalizare si a platformei de

( ( 4. Deseuri tone

; medicarnente
(1802.02*)

Rapoti anual de rnediu Ia SC Nutripui SRL Palota — putict de lucru Fenna Ciumeghiu, anul 2021

0,0000 0,0000 0,00000,0000

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

0,0000

0,00 0,00

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

7. Amestecuri tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
metahce
(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 0,00 0,0191 0,00 0,0191 0,0000
dezinfect.
(15.01.10.)

TOTAL 0,00 778,80 720,00 58,80
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depozitare a dejcctiilor, Ia Fcrrna Ciumeghiu
- evidenta accidentelor de rnediu, la Ferma Ciumeghiu
- evidenta reclamatiilor de mediu, b Ferma Ciurneghiu
— Plan do inchidcrc, Ia Ferrna Ciurneghiu
- evidenta buletinelor de analiza pe factori dc mediu, la Ferma Ciumeghiu.

In legatura cu politica de prevenire a accidentelor generate de substante
periculoase, Ia nivelul unitatii a fast instruit d-nul Pascu Sergiu.

Substantele periculoase folosite in unitate sunt dezinfectantii folositi in
concentratii de pana Ia 1% si deseurile de medicamente. Dezinfectantii sunt depozitati
in rnagazie speciala, jar deseurile dc medicamente sunt depozitate in reeipienti speciali
pusi Ia dispozitia unitatii de catre SC AKSD ROMANIA SRL (agentul colector).

In anul 2021 Ia Ferma Ciumeghiu nu au fost inregistrate inciclente legate de
manipularea, depozitarea si folosirea substantelor periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a emisiilor pe factori de medin
3.1. Ape subterane
In anul 2021 Ia Ferma Cii~meghiu s-au efectuat analize la puturile de

observatie ( 3 puturi in scm I, 3 puturi in scm II ) de langa platforma de depozitare a
dejectiilor ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) Cu frecventa de monitorizare
semestriala.

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

observatie ( 3 buletine analiza pentru semestrul I al anului 2021 — nr. 915, 916, 917 /
19.04.202 1, 3 buletine analiza pentru semestrul II al anului 2021 — 2443, 2444, 2445 /
24.09.2021).

3.2. Ape uzate menajere
In anul 2021 la Fern-ia Ciumeghiu s-au ef’ectuat analize la apele uzate

menajere din bazinul vidanjabil betonat aferent §ltrului sanitar ( efectuate de CAO) cu
frecventa de monitorizare” la §ecare vidanjare “.

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.
Deoarece in anul 2021 a fost efectuata a vidanjare, s-a anexat 1 buletin de

analiza pentru apa uzata menajera (1 buletin dc analiza pentru anul 2021 — R.I. nr.558 /
05.04.2021 ).

3.3. Aer
Am oniac
In anul 2021 la Perma Ciumeghiu s-au efectuat analize la indicatorul amoniac

( efectuate dc laboratomi Centmlui de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca) cu frecventa de
monitarizare anuala.

Nu au fast inregistrate depasiri aic valorilor limita dc prag admise.
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S-au anexat 6 buletine de analiza pentřu indicatorul arnoniac ( 6 buletine
pentru anul 2021 — in trei zile dif’eritc, in 2 puncte distincte — Ri. nr.2088, 2089, 2101,
2102, 2120, 2121 /17.08.2021).

3.4. SM
In anul 2021 la Ferma Ciurneghiu s-au ef’ectuat analize la sd, in zona

platforrnei de stocare a dejectiilor, aceasta fund proba martor. Analize an f’ost efectuate
do catre efectuate de laboratorul Centrului do Mediu si Sanatate Cluj-Napoca frecventa
do monitorizare find “in primul an do functionare”).

S-a anexat 1 buletin de analiza pentru sol
2021 —Ri. nr.3292/20.12.2021 )

(1 buletin do analiza pentru anul

ANEXA II
4. Raportarea E-PRIR

Formu~ar pentru raportare PRTR

Anul do referinţă 2021
Numarul do identificare,

codul complexulul industrial *

Numele societăţii mamă SC NUTRIPIJI SRL PALOTA

Numele complexului industrial FERMA DE CRESTERE PASARI CIUMEGHIU

Strada -

Numarul

Codul postal 417195

Orasisat CIUMEGHIU

Codul CAEN ** 0147

Activitatea economica principală Cresterea intensiva a pasarilor

Bazin hidrografic CULISER

Longitudine 589387,85

~ Latitudine 23999386

* ) pentru prima raportare ri
Registrul E-PRTR so va completa de către autoritatea do

mediu competentă urmând ca în raportările următoare acesta să fie completat de către

Partea 1: Datele de referinţă

- Datele operatorulul
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operatori
** ) so vor completa noile coduri CAEN intrate Tn vigoare do Ia 1 ianuarie 2008 ce

vor conţine 4 caractere.

— Confidentialitatea asupra datelor operatoruiui
(so va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul do mai os)
Confidentialitatea datelor Da Nu

~_ rxl
DateIc Motivul confidetialitatil

Observatii asupra confidentialitatii

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul productiei 113.587 capete

Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor do functionare intr-un 24 ore / zi, 365 zile ! an, 8760 ore! an
an (h/a)

Numarul angajatilor 14

Spatiu pentru informatil textuale sau adrese do internet, mentionate do catre complexul
I industrial sau societatea mama
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H
Partea 2: Activitati PRTR

Activitatea PRTR Activitatea IPPC

Activitatea principala 7 ( a ) ( I )Instalatii pentru 6.6. a) Instalatü pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasarilor sau a porcilor
pasarUor Cu 0 capacitate cu avand o capacitate mai mare de
mai mare do 40000 do 40000 de locuri pentru pasari.
locuri pentru productia de
pasari.

Activitati secundare - -

completate în ordine

***) activitatea principată este doar una singură

- Confidentialitatea activitatilor PRTR
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de mai

os)
Confidentialitatea datelor da flu

Date Motivul confidentialitatfl
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Observatii Confidentjaljte
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Partea 3: Emisiile si transfer’Jrile in afara amplasamentulul
a) Emisiile in aer

Poluant emis A E R
Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata

Anaxa II de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) * )
(Kg/an) (kg/an)

Amoniac ( NH3 ) 10000 19300 0 C EMEP
Metan ( CH4) 100000 2000 0 C EMEP
Protoxid de azot ( N20 ) 10000 100 0 C EMEP
Pulberi ( PM1O) 50000 2300 0 C EMEP
Dioxid de azot (N02 ) 3000 0 C EMEP
NMvoc 12300 0 C EMEP

~ ) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda do calcul utilizata.
Fentru F — nu este necesara declararea metodei

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţUle operate de Dumneavoastră so înscriu în Registrul E-PRTR?
( vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzätoare)

dał~

b) Emisiile în apa ( emisii directe în apa)
Poluant emis A P A

Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda uťlizata
Anexa II do prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) * )

(Kg/an) (kg/an)
Nu este cazui - - - - -

* ) Pentru M = Metoda analitica uťlizata

Pentru C = Metoda do calcul utilizata
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Pentru F — flu este necesara declararea metodei
Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG.

PRTR? (vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da

c) Emisiile in sol

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalaţHle operate do Dumneavoastră se însciiu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespuflzătoare) da fl nu ľ x

nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră so înscriu în Registrul E

nuflx~

Poluant emis S 0 L
Nr, din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata

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

Nuestecazul - - - -

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţHle operate do Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da fl flu x

ci) Transferul poluantilor in apa uzata
~__________ Poluant emis Transfer in apa uzata

Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata
~ Anexa II de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, F) * )

(Kg/an) (kg/an)
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e) Evacuarea deseurilor periculoase 2 tla

In ~rterioruI taril Metoda Metoda utilizata Canlitatea totala
(M, C, F) anuala (kg/an)

Penhi valorificare - - - -

( R)
Pent-u eliminare - - - - - -

(0)
In alte tad Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala Numele Numele intreprinderii de Adresa amplasamentului

(M, C, F) anuala (kg/an) intreprinderU de valorificare/ eliminare efectiv de
valorificare/ valorificare/eliminare

I__________________ eliminare
Pent-u valorificare - - - - - -

(R)
Pent-u eliminare - - - - - -

(0)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) cia ____ r~HH

Ľ) Evacuarea deseurilor nepericuloase > 2000 tĺa
In iriteriorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala anuala (to/an)

(M,_C,_F)
Pentru valorificare C calculare 720
( R)

J Pentru eliminare C calculare 58,8
[j~D)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) cia [ _____

Inul P~H
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g) Confidentialitatea datelor pentru emisia in aer Si apa
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, în caz afirmatîv completându-se şi tabelul de mai joe )

da __ flu __

[ Poluant emis Date confidentiale A E R
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul confidentialitatii

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

da H flu
~

Poluant emis Date confidentiale A P A
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de poluanti Motivul confidentiaUtatii

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C,
(kg/an) (kg/an) F)
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.- I- - H I- H
h) Confidentialitatea date!or pentru emisia in so! si transferui poluantilor in apa uzata

da flu

Po!uant emis Date cofifidentiale S 0 L
Nr. din Denumire po!uant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de po!uanti Motivu! confidentia!itatfl

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

cia H nu L~H

Poluant emis Date confidentiale Transfer in apa uzata
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de po!uanti Motivu!

Anexa I] totala anua!a accidentala ( M, C, confidentialitatii
(kg/an) (kg/an) E)

12



Raport anual de rnediu Ia SC Nutripui SRL Palota - punct de lucru Ferma Ciumeghiu, anul 2021

i) Confidentialitatea datelor pentru transferul deseurilor periculoase si a deseurilor nepericuloase in afara amplasamontului

(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de mai jos)

da _ nu~xH

In nteriorul taril Metoda Metoda Cantitatea totala Motivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) confidentialitaW

~ E)
~entru valorificare - - -

( R)

Pentru eliminare - - -

(D)

In alte tan Metoda Metoda Cantitatea totala Numele Numele Adresa Motivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) intreprinderU de intreprinderU de amplasamentulu confidentialitatii
E) valorificare/ valorificare! I efectiv de

eliminare eliminare valorificare/elimi
n are

Dentru valorificare - - - - - - -

(R)

Pentru eliminare - - - - - - -

(D)
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Partea 4 : Persoana care compieteaza formularul de raportare PRTR

Numele si prenumele:

Telefon:

E-Mail:

Localitate

Data intocmirii,

24.02.202

DRAGU DAN

0727.200924 I 0259.471811

dan.dragu~nutrientul.ro

PALOTA, ‘JUDET BIHOR

Semnatura si stampila

rului

)
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5. Plan operativ de prevenire si management al situatilor de urgenta peMru
~anul 2017, Ia Ferma Ciume~hiu

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

- cod fiscal : RO 26588452
- număr de înregistrare la ORC Bihor : J05/256/2010
- sediul social : Palota, str. Campului, nr.1,jud. Bihor

4. Telefon de la serviciul de permanenţă a! unităţii: 0259.471811
5. Prezentarea generală a obiectivului şi a activităţilor desfäşurate; inventarierea

activităţilor , locurilor şi instalaţiilor care pot furniza poluări accidentale; măsuri
)eIltru prevenirea acestora

I .Descrierea terenulni
1.1 Aşezarea terenului
Ferma Ciumeghiu aparţinând S.C.Nutripui S.R.L. este amplasată în extravilanul

Iocalităţii Ciumeghiu la mai mult de 1000 m faţă de zona rezidenţială .

Localitatea Ciumeghiu se aflä situată în partea de nord-vest a ţării ,în partea de
sud-vestică a judeţului Bihor, zonă caractcrizată de terenuri relativ plane — Câmpia de Vest.

Amplasamentul unităţii SC află pe drurnul naţional DN 79 Oradea-Timişoara, pe
partea dreaptă în sensul Oradea-Timişoara.

1.2 Dreptul actual de proprietate
Menţionăm că societatea este proprietarul terenului aflat în folosinţă in extravilanul

localităţii Ciumeghiu, conform extraselor de carte funciară cu numărul CF 50462, CF 50463,
F 50464, CF 50465, CF 50467, CF 50469, CF 50473, CF 50475, CF 50477

Suprafaţa aferentă obiectivului are raporturi de vecinătatc cu:
-spre nord : teren agricol , PC un front cu lungimea de 270 m;
-spre sud : teren agricol , pe ml fřont cu lungimea de 270 m;
-spre est : drunrnl naţional Oradea-Tin işoara DN79,pe un front cu lungimea de 830 iii ;
-spre vest: teren agiicol, pe un front cu lungimea de 830 m .

1.3 Utilizarea actualä a terenului
In incinta Complexului se află următoarele objective:
o 6 hale de creştere , in suprafaţă de 1800 mp fiecare ; sunt construcţii realizate din

cărărnidă, pe hindaţii din beton, acoperite Cu tablă ondulată;
12 buncăre pentru depozitarea üirajelor cu capacitatea de 10 tonC fiecare ;

a corp admjnistrativ 1 , vestiarC , grupuri sociale şi filtre sanitare eStC 0 conStrucţiC

realjzată din cărămidă, ~C fundaţie din bCton, acoperită cu ţiglă;

15



I{aport anual do n-’ediu Ia SC Nutripui SRL Pa[ota punct do lucru Forma Ciumeghiu, anul 2021

activitate

obiectul do

, când ating o

o centrala terrnică , în suprafa;ä de 280 rnp ,actualrnente aflată în stare do conservare
o platforme betonate,drurnuri de acces şi spaţii do parcare,
° zone verzi

Prin profilul do activitato unitatca aparţine sectorului zootehnic ,

constituindu-1 creşterea puilor de came Broiller în sistem intensiv.
Creşterea puilor do came în sistemul la sol, de Ia o zi până ~a 42 zile

greutate de aproximativ 2 kg , presupune trei etape :
. demaraj (starter)
• creştere
o finisare.

Activitatea unitäţii se desfăşoară în 6 blocuri, cu dimensiunile de 1800 m2 fiecare
nivel. Dimensiunile spaţiului tehnologic stint de 20 mx9üm=1800 m2/nivel,spaţiu util 1560
mp,cu o densitate de păsări tip Broiler de 16 bucim2—±număr păsări!hală rezultând un număr
Je păsări în ferrnă de 330000 păsări . Consumul zilnic individual cuprins între 90—100 g de
füraj!zi.

Pentru creşterea puilor do came se foloseşte sistemul intensiv de creştere Ia sol,
bazat pe cicluri tehnologice cu o durată de 40-42 de zilei.

Fluxul tehiwlogic pe hală este construit pe principiul «totul pun totul gol » pentru
asigurarea conditiilor sanitar-veterinare CC SC impun.

Ciclul do producţie pentru fiecare scrie populată este de 60 zile, din care 40 zile
pentru crcştere şi 20 zile pentru executarea lucrărilor de depopulare, curăţenie mecanică ,

dezinfecţie şi odibna halelor precum şi pentru repararea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din
adăposturi ; se execută prima furriigaţie a halei , dezinfecţia incintei şi a căilor do acces
precum şi deratizarea şi dezinfecţia fermei .

Amplasarea utilajei.or automate de brănire în hală so face, astfel încât să asigure un
brănitor tronconic la 40-50 de pui şi o adăpătoare circulară la 100 pui , aşezate la o distanţă
de ccl puţin 50 cm.

Spaţüle do producţie (hale) întrunesc obligatoriu condiţiile în vederea autorizării
sanitar-veternare, conditii do:

- Microclimat
- Sanitare - veterinare
- Impact asupra mediului
- PSI — pază şi siguranţă Contra incendiilor
- NPM — norme de protecţia muncii

Fiecare hală de producţie este cornpartimentată în:
Spaţiul do producţie propriu zis, are suprafata de 1560 mp / nivel (se păstrează o

distanţă tehnologică de tin metru de la zid pe toată circumfcrintă halei) şi este dotat cu
echipamente speciale pentru flirajare, adăpare, colectare ouă, ventilaţie şi încălzire;

Camera tampon care adaposteste dulapul do comanda si sistemul do supraveghere
automatizat precum si materialele de uzură.

Spaţiu pentru panourile electrice.

[6
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Valurile parametrilor de microcbmat sunt fixate automat prin intermediul
-~ sisternelor de comandă cu care sunt dotate prin proiect halele de producţie.

Microclimatul - este asistat pt-in mai multe sisteme care asigura un raport optim
intre temperatura si umiditate. Sistemul de ventilaţie ńincţionează pe baza de depresiune,
aerul vicjat este exhaustat de ventilatoare jar admisia aerului proaspăt se face datorită
depresiunii create, tot sistemul Rind cornandat de către calculatorul de proces. Acelaşi
calculator asigură comanda incălzirii cu ajutorul unor senzoi-i de temperatura. Incălzjrea se
realizează prin turbosuflante pe baza de gaz ce sunt comandate automat in funcţie de
temperatura din interior.

Exista contract de fümizare a energiei electrice incheiat cu SC F.D.E.E.E. Electrica
Transilvania Nord SA. - Sucursala de Distributie si Fumizare a Energiei Electrice Oradea.

Instalaţia de inluminat din blocuri este concepută special pentru pui de came cu
dimmer pentru reglarea intensitatii, becuri economice si cablaj ancorat complet.

Sistemul de hranire a puilor de a fost astfel conceput încât să fie asigurat accesul
usor la hrană.

Linia de füraj are este formata din buncăraşe de furaj (alimentate din două buncare
exterioare cu capacitatea de 10 tone fiecare), ţevi cu spirală de antrenare, motor de antrenare
automatizat cu senzori, contactori de protectie pentru motoare.

Sistemul de furajare este suspendat, fhncţionează automat, comandat prin senzori
de furaje ce asigura un confort optim in utilizare precum si acces liber in hală pentru
curăţirea dupa f1ecare ciclu.

Furajarea se face cu hrănitori circulare, fund repartizaţi 40-50 de pui de
came/hrănitoare.

Linia de adăpare este cu picuratoare fund prevazuta si cu un dozator de
medicamente, manometru Si apometru.

- Depopularea şi igienizarea halelor durează 19-2 1 zile timp în care se realizează:
- Repopularea durează timp de 2 zile.

Incaizirea spatiilor administrative si a halelor se face cu gaze, existand in acest
sens contract incheiat cu E. ON. Gaz Romania SA Baia Mare.

Mortalitatea este un atribut normal planificat care in condiţiile în care nu depăşeşte
procentul de 6% pe serie nu provoacă dezechilibre economice.

Intre două cicluri halele sunt curăţatc,spălatc şi dczinfcctatc,crcându-sc vidul
sanitar.Spălarea se face în două etape :iniţial se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile
de hrănire şi adăpare cu furtunul,cu un volum mare de apă la presiune scăzută, după care se
continuă spălarea cu jet de apă la presiune ridicată.

Dezinfecţia se face prin pulverizare de soluţii dezinfectante în concentraţii de max 1%.
Accesul in unitate a persoanelor se va face numai pt-in filtrul sanitar care asigură un

spatiu de dezechipare de haine de stradă şi dulapuri metalice pentru păstrarea acestora
(vestiar negru), un spatiu funcţional pentru WC, duş si lavoar şi o incăpere pentru echiparea
cu echipamentul de lucru şi păstrarea acestuia, spatiul este amenajat in aşa fel incat să fie
uşor lavabil şi dezinfectabil.
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Accesul vehiculelor se face pe 0 singura poarta prevazuta cu dezinfector rutier,
~unenajaI. corespunzator meat sa asigure Ia rulare acoperirea anvelopelor cu dezinfectant pe
intreaga circumferrnta a rotilor.

Unitatea asigură spaţii necesare pentru depozitarea furajelor şi materiilor furajere,
spaţiu necesar rnagaziei pentru medicamente de uz sanitar veterinar şi dezinfectante.

Capacitatca actuală a Complexului Ciumeghiu - SC Nutripui SRL este de 300000
capete pui.

Necesarul lunar de furaje este de aproximativ 600 tone. Alimentarea cu furaje se face
cu autocamioane de la S.C.Nutrientul S.A. Palota .Furajele sunt descărcate în buncărele
aferente fiecărei hale de unde sunt conduse ta Iiniile de furajare.Buncărele sunt montate în
exteriorul halelor de creştere,pozate pe platformă din beton care comunică cu calea de acces
auto din incintă.Pentru fiecare categoric de vârstă a păsărilor se folosesc diferite tipuri de
nutreţ combinat.

Unitatea utilizează apă menajeră ,tehnologică şi de incendiu din două foraje i

130m,F2=65m.
Sursa de apa areamenajată zona de protectie sanitara, conform normelor in vigoare.
Ncccsarul de apă pentru buna func;ionare a obiectivului s-a determinat conform

STAS 1478-90.
Apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin colector vidanjabil, din beton V

= 15 mc prin reţea de canalizare din tuburi de beton 4) = 200 mm,L 1300 m lungime.
Apele uzate,de spălare provenite din activitatea punctului de lucru sunt colectate

intr-un bazin de stocare cu capacitatea de 35 mc.
Apele meteorice provenite de pe platforma unităţii ,înafara platformelor se scurg în

mod natural, urmând panta terenului în şanţurile de pe marginea drumului DN 79.
Pentru păstrarea calitäţü solului la administrarea gunoiului de grajd se face

acoperirea terenului uniform,iar materialul administrat nu rămâne în agregate mai man de 4 -

6cm.
In urma analizei activităţilor desfăşurate pe amplasament s-a stabilit cu

tehnologul benefîciarului , că poluarea accidentală a apei eSte consecinţa producerii unuia
dintre următoarele evenimente :
— eventualele fisuri apărute la conductele de canalizare;

Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale luate de către beneficiar:
In vederea eliminării posibilită;ii producerii a unor accidente de acest tip se

realizează remont general la toate instaţiile CU 0 frecvenţă bianuală , jar periodic este
urmărită starea tehnică a instalaţiilor.

Deasemenea exista un responsabil care verifica zilnic starea amplasamentului,
pentni a sesiza eventualele poluari accidentale.

Poluarea accidentală a apelor freatice ~i a solului poate fi consecinţa producerii
unuja dintre urrnătoarele evenirnente :
-colmatarea căminelor — decantor de colectare a apelor pluviale;
- eventuale fisuri ale sistemelor de canalizare
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Măsup. pentru prevenirea poluărilor accideritale adoptate de către beneRciar :
periodic , canalizarea de incintă ~i căminele se golesc şi se curăţă pentru înlăwrarea

depunerilor
- bianual toate instalaţiile sunt supuse rernontului general.
Modul de acţiuue în cazul producerii unei poluări accidentale; diminuarea şi
combaterea efectelor produse:

S-a întocmit porriind de la punctele considerate ca fund entice , în strictă corelare
cu metodologia cadru a planunilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
prevăzută în Ordinul nr.2?811997 al MAPPM.
Llntervenţia în cazul spargerii conductelor constă în :
- anunţarea rapidă a conducenii
- conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atnibuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării;

conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodănire a apelor , pompierii , APM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
- colectivele cu atnibuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuni :

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

- izolarea conductei prin blindare;
— identiňcarea spărturü ;
- aburirea conductei;
— înlăturarea produsului deversat;
— intervenţia pentru înlăturarea defecţiunii ;
— proba de etanşeitate ;
- repunerea în fhncţiune a conductei.

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că flu sunt sufkiente
~ij1oace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

conducerea unităţii solicită spnijinul 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 res[ul forunilor Competente de sistarea fcnomenului şi dispunc stabilirea
responsabilităţilor.
2 .Intervenţia hi cazul spargerii unui rezervor constă în :
- anunţarea rapidă a conducenii
- conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;

- conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodănire a apelor , pompierii , 1PM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
- colectiv&e cu atnibuţii pentru interventie şi penmi combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele rnăsuri :
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- realizarea traseului pentru transvazarea produsului din rezervorul spart in
unul corespunzător, prin mâncre de vane corespunzătoare şi pompare ;

- supravegherea perrnanentă a stării cărninelor decantor, pânä a elirninarea
cornpletă a efectelor pobiării ;

- izolarea rezervorului spart şi predarea lui echipei de intervenţie ;
- intervenţia pentru în~ăturarea defecţiunii ;
- proba de etanşeitate ;
- repunerea in funcţiune a rezervorului ;
- recuperarea produsului deversat de PC sol ;
- înlăturarea produsului deversat de pe sol;
- decopertarea so~ului in 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 mncât situaţia să scape de sub Control ,

‘~onducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor CU care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al ape~or.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire al
apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirca
responsabilităţilor.
3. Intervenţia în canil unei deversări constă în:
- anunţarea rapidă a conducerii
- conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
iritervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;
- conducerea unitäţii anunţă rapid sistemu~ de gospodărire a apelor , pompierii , APM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării opera;iunilor;
- colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuri :

o colectarea şi recuperarea produsului deversat;
o supravegherea permanentă a stării căminelor;
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 re]aţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

După remedierea situatiei conducerea unitäţii anun;ă sistemul de gospodărire al
ape~or , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor .

Nurnere de telefon pentru anunţarea producerii unei poluări :
A.N.Apele Române — Directia Apelor Crişuri : 0259.444237, 442033
APM — Bihor: 0259.444590
Garda Nationala de Mediu — Bihor :0259.442500
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6 . Sesizari si reclamatii din partea publicului
In anul 2021 flu au fost rectarnatii din partea publicului pentru activitatea

desfasurata Ia Ferma Ciurneghiu apartinand SC Nutripui SRL Palota.
Publicul interesat poate sa consulte Ia sediul Sc Nutripui SRL, din str.

Campului, nr. 1, corn. Palota, judet Bihor sau Ia punctul de lucru Ferma Ciumeghiu,
docurnentatia depusa in momentul revizuirii Autorizatiei integrate de mediu ( cerere,
formular de solicitare, rezumat netehnic, raport de amplasament ), Autorizatia integrata
de mediu aĺ’erenta fermei Ciumegbiu, Autorizatia de gospodarire a apelor aferenta fermei
Ciumeghi u.
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• ‘. ‘oulu~ Dr. 1, jud. BihG~

FELUL PROBE!: aer (imisii)

PRELEVAREÍADRESĂ: Lirntă incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţii
~;urrIo~Jh!u, jud. Bíhor

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

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

CCHIPAMENTE FOLOSITE:
:~fl~pj ~,r&~-~vare 3-au utHzat: pornpă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B seria p3.3, staţie
., . -‘~~ ltd COMPASS seria 42.1008, lar nentr’j

, . :‘. , ~,... . ~na 30102.

, .,.... ,

~RELEVĂ~n: 12.0F3.2021114”4-i444

. - ~J.xŢA/’D~A: 1794113.08.2021/08°°

, ~.: ‘‘ ~řeră rumal a proba supusă încercării.

. ‘,~, .~. ..~ ~ ~ .. ~ ex~r~ar ~[O SC difuzeazä bene~ciaruIui, iar copia scanatä rámäna
aboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare rn aRe scopuri decât cal pentru care a fost eliberat ssu
reproducerea par ială a Raportului de Încercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRI...

APROBAT

?wť.,’ĄsOc. Dr;..A~ca~Ejena Gurzău,v;~~0’u ~,

t ,
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TABEL NR. I

NR
C RT

DENUMIRE
ÎNCERCARE

VALOARE
UM DETERMINATÄ

VALOARE
ADMISĂ**

METODA DE
ÎNCERCARE

__________________ ~ SR ISO 8756: 1996
1. Temperatura 26,9 - P005

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 P0-05

SR SO 8756: 1996
3. Umiditate 41 - P005

Viteza ~i direcţia rn/s -/calm - ILL-59, P0-05~ vántu~ui * atmosferic

STAS 10812: 1976
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,058 PTL-38, P0-OS

1.,,’” rezultate sub limita do dotorminare a rnetodei.
2. ínformaţüle marcate cu * » NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalü

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare a cms~ehc.ro.
3. Informaţńle marcate cu ,, ~» aunt furnizate de client.
4. Concentraţflle sunt exprimate în mg/rn3, raportate a ternperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Întocmit
Responsabil prelevare

specialist de mediu ~chi’ pu Ciprian MScŚĹ.

Note:

C.

Verificat
Şef laborator

chim. An~y&tăiëan

Pag.2cHn 2 FL-11-05
Ediţia: 6/01.19; Rev~zía: 4/01.21
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Exemptar 1 din 1

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanu ocalitătii
jUd. Bihor

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

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

ECHIPAMENTE FOLOSITE;
Pe-t u z1r~.av~re s-au utiliz pompă APEX 6 seria 515391 rotametru

it CONRAD 2 seria ‘1564, busolă dig~aI COMRĄSS
: spactrofo~ometr /CORD 30 ~ 30102.

ż~’soc. Dr. Anca Elena Gurzău

Ą”

:. ť)~, .b~1CERCARE NR. 2120/17.03.2021

CERFIFICAt Dr .\CREDÎÇIRE

GE700B seria p3.3, staţie
seria 42.1008, iar ventru

. .,.., ‚~ ?~LOR; 13.08.2021

JATA Şl ORA PR~D.EVÁRH: 12.08.2021/1412..1442

. , ~L;4jč~~Ą/%J~’jS” 2î93ij3.O8.2Q21/Ü3~~

heJul nr. 1 ~i Sc reřer~ nurn& a probe supusă încercării.
•~uptar o~’-e as Jiřuzaazä oanei9c~arüIui, ar cop~a scana»~ ť~~dD~

aocratoru~ui.
3.Se interzice reproducerea RaportulLii de Ţncercare în aRe scopuri decât cel pentçu care a fost eliberat sau
reproduceras parţiaă a Raportului de Incercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu ~i Sănatate SRL.
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TABEL NR. 1

VALOARE
UM DETERMINATĂ

Note:
1.»c” rezultate sub limita de determinare a metodei.

Verificat
Şef laborator

chim. An~ełďVălcan
ii’

SR ISO 8756: 1996
___________ P0-05

śä ISO 8756: 1996
____________ P0-05

SR ISO 8756: 1996
P0-OS

_________________ ______ _____________ H_LL-59, P0-05STAS 10812: 1976

_______ ______________ PTL-38, P0-05

2. lnformaţüle marcate Cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH
suplimentare vă rugăm să solicitaţi certiUcatul de acreditare Ia crns~ehc.ro.

3. lnformaţńle marcate Cu ~ “ sunt furnizate de client.
4. Concentraţüle sunt exprimate în mg/rn3, raportate a temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Întocmit
Responsabil preleyare

specialist de mediu Sc’~’pu Ciprian MSc(

NR
C RT

DENUMIRE
ÍNCERCARE

VALOARE
ADMISĂ**

1. Temperatura °C 26,9 -

2. Presiune kPa 100,2 -

3

METODA DE
îNCERCARE

Umiditate

4

% 41

Viteza ~i direcţia
vântului *

5. Amoniac (NH3)

-/cairn
rn/s atmosferic

mg/rn3 0,062

Pag. 2 din 2 FL-i 1-05
Ediţia: 6101.19; Revizia: 4/01.21
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LI 047

P.. ‘-PC.’ ‘‘V ÎNCERCARE NR. 21 02117.08.2021
Exemplar 1 din I

‘‘ -‚ 221 oc. Pa~m’- ::tr. ‘‘: :o~:. nr, 1, jucI. P’hor

Ĺ ELUL PROBEj: aer (imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţŕi

.:~um-:-’jnH, ~ut dlhor

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

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

F_CHIPAMENŢE FOLOSIŢE:
°antru :r’~avare 3-au ~rHizat: pomoă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

~‘-~ ‘flNRAD 2 ser -M71564, busolă digital COMPASS seria 42.1008, ar centru
.2ctrořotorr . -.~zECORD 30 seria 30102.

- -‚ -~ REC H 2 iLmin/SO I

‘;~TA 021’ PRELEVÁR{j: 11.08.2O21/1212~1242

- . A”.~pĄ. ,‘~ ILuS.2021/073°

- - ‘ ‘‘r ~2!ĹOR: 12.08.2021-13.082021

: - - - - :ahe~uf or. 1 şi se referă numai a proba supusă incercäriI.

p’,.Ľ care se c~üze~ză ben~~war~k,;, ar copia scar,.
IaooraEoruiul.

3.Se interzice reproducerea Raporturul de Ţncercare în alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare fără acordul acne al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR
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TABEL NR. I

„c” rezultate sub limits de determinare a metodei.

STAS 10812: 1976
PTL-38, P0-05

Informaţflle marcate Cu * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru
suphmentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Is cms@ehc.ro

3. Informatiile marcate CU ~ sunt furnizate de Client.
4. Concentraţiile sunt exprirnate.în mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiUnea 101,3

kPa.

Întocmit
Responsabil preleyare

speCialist de mediu Schi pu Ciprian MScC

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE :

CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

SR ISO 8756: 1996
1. Temperatura °C 26,9 no-os

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 - P0-05

SR ISO 5756: 1996
3. Urniditate % 42 - P0-os

~ Viteza şi direcţia mis 0,7/S - ILL-59, P0-05vântului *

5. Amoniac (NH3)

Note:

mg/rn3 0,040

1.
2. detalii

ye ri fi cat
Şef laborator

chim. An9?rváican

FL-il-OS
Ediţia: 6/01.19; Rev~zia: 4/01.21

Pa~.2din 2
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. .,. .. Ĺcr’,i,c.uc ‘.K .t’U,’NLI SI(ISO_r5OOI—’ĘHt~

it íiti49O~ţO It”nt,ni~ j~\ F~,I~’N~’,oI1ot}I } ]‘

,‘:i~t. :.:~,

SRE.\H.i ., :

cERT[FICÁ: .:I.’’ .

~:~pj DE ÎNCERCARE NR. 2101117.08.2021
Exemplar 1 din 1

... ~P:~J SRL, bc. Pabota, str. Câmpului, nr 1, jud. B~c

FELUL PROBEI: aer (imisli)

LflC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localitătii
C Jru~:ri1u, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de medlu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Pra~evarea: pentru determinarea NH3 s-a realizat în barbotoare cu soluţfl absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până Ia anahză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
P.t.::ru pr~ievare sau utflizat: pompă APEX 6 seria 515391, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

COi:AAD 2 seri2 M71564, busolă digital COMPASS seria 42.1008, ar pentru

: spe.::::~Č3~J~-’— : SPECORD 30 seria 30102.

!‘J....~LUM AER REC :.J~: .: 2 /mm/GO I

D.c\TA O~A PRELEVĂRII: 11.08.2021/1210~1240

. .‘..~ ~: )~‘ î4ui2.08,2021/07~°

, -‘ ~.: :~ •~ÁRlLOR 12.08.2021-13.08.2021

: ? ~ ~o~1u~ nr. 1 si se referă numai Ia probe supusă incercărH
. . ~ :‘:p~ar care se o’~uzează oene~carului, jar copia sca~

laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare Tn alte scopuri dec& cal pentru care a fost eliberat sau
reprcducerea parţialä a Raportului de Încercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

vrof. Asoc. Şĺ~A ~Gurzău

, ~.‘no~

~‘

‘.\ť’~I ti,. 2 FL-i 1-05
~diţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

VALOARE
UM DETERMINATĂ

VALOARE
ADMISĂ**

METODA DE
ÎNCERCARE

ľ-..

I .»c” rezultate sub lirnita de determinare a metodei.
2. InforrnaţHle marcate cu ,, * „ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

suplirnentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia crns~ehc.ro.
3. InforrnaţHle marcate cu ,, ~ sunt furnizate de client.
4. ConcentraUile sunt expriniate în mg/rn3 , raportate Ia ternperatura de 293 K şi

kPa.

Pentru detalfl

presiunea 101,3

prelevare
~~pu Ciprian MScŚĹ,

NR
C RT

DENUMIRE
ÎNCERCARE

SR ISO 8756: 1 996
1. Temperatura 26,9 P005

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 P005

SR ISO 8756: 1996
3. Umiditate % 42 P0-05

~ Viteza ęi direcţia mĺs 0 7/S - ILL-59, P0-OS~ vântului *

STAS 10812: 1976
5. Arnoniac (NH3) rng/m3 0,050 PTL-38, P0-OS

Note:

Verificat
Şef laborator

chim. Ang~)aflIcan

ĺntocmit
Responsabil

specialist de mediu

Pag.2d~n 2 FL-il-OS
Edi~a: 3/01.19; Revizia: 4/01.21
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(H

SR EN -: .

CLRI[Fc:đ ‘— -—, .

LI 947

DE ‘~iCE~.P~ 2089/17.08.2021
E~ernpIar 1 din 1

“‘ ‘~ - . ‘c~c~’i, nr 1,jud. B~or

FELUL PROBE’: aer (imisii)

Ł0 r 7~ PR ELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţH

Ciuír:e~ji’uu, jud. Bihor

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

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

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pen ~vara s-au utĹ:a~: pornpă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

- . . . - ‘- ‚~ huç~ rlHtal COMPASS seria 42.1008, jar oantru

..; uSr ~. ,:

.~RRE - ĽHî;NH321/rĺ

~AT’ 2! ORA PPELEV~ĂR!~ 10 08.2021/1445~1 515

‘ -- --‘~‘l ~-.u.r~fA!OH.~ 2(62111 .08.2021ĺ073°

:-‘-~r,~ :~. H.08.’2O21~12.08,2Ü21

- - ‘. ~Ž~rä oumai Ia proba supusä mncercärľ.

. . ‘;.-.. .. ~. .Z3La ‘~ ,:-~, ,«.i-,p.~., „a;~ .sa ud~z&azá beneficiarului, ar copia scanatá rän’ci..

laboratoruhil.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alto scopuri decát cal pentru care a fost elibarat sau
-eproch:erea partjală a Raportului da Tncercare fărä acordul scris al SC Centrul do Mediu şî Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr~A~č~-EI.ena Gurzău
7 \‘~,‘) .7~’Ý. ,

1 dkfl 2 ‘‚\~4.. .“ FL11~t5
:2 Eđi~a: 6/01.19; Rev~ia: 4ĺ01 .21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE
CRT TNcERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** îNCERCARE

1. Temperatura 29,2 SR ISO 8756: 1996P0-05

2. Presiune kPa 100,6 SR ISO 8756: 1996P0-05

3. Umiditate 45 - SR ISO 8756: 1996P0-05

~ Viteza ~i direcţiavântului * rn/s 1,7/V - ILL-59, P0-05

5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,050 STAS 10812: 1976PTL-38, P0-05

Note:
I ~„<~ rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu * “ NU aunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

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

3. lnformaţHle marcate cu sunt furnizate de client.
4. Concentraţüle sunt exprimate în mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

preevare
Ciprian MScÇ~

FL-11-05
Edíţia: 6101.19; Revizia: 4/01.21

(

Verificat
Şef laborator

chim. AnöfďÝălcan
in
((‘

Întocmit
Responsabil

specialist de mediu

Pag.2din 2



C ~ DE MEOW H ~J\’j,~(
. . ::, ( I,~

WLL’đT’ť \L \(‘/V~(NLľ SR I~’~ S()ĄI)íII.2(Il$ [735’I( [C ~[IX
‘!(AC/IQNL! SR ISO OIII)I-21’IS “1511; 11.1

‘‘ ~\(żIÇ)NiF’I’SRlNISOIiIIi’.’

• ..‘; bin ~7chc.r

C
CERTIF1C F ..~ : : :. ‘

LI

DE ÎNCERCARE NR, 2088/17.08.2021

FELUL PROBE: aer (imisii)

‘..OC DE PPELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanu locaHtăţii

Diumeghiu, jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR:
Pr&evaraa: pentru determinarea NH3 s-a realizat în barbotoare cu soluţfl absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până Ia ana]iză (maxim 24 h).

, ~ .2’~; 2.51/1 i.08.202i/07~°

‘ ‘~ ‘~‘fer~ i’~ma~ a probe supusă incercăril,

~xempiaI c~’i-~ ~;uzeazá öene~ciaruIui, iarcopia scana;a 11i~úa
laboratoruluL

3.Se nterzřce reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţ~aIă a Raportului de Incercare fără acordul acne al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

Exemplar 1 din 1

:. 0 ‘mpului, nr. 1, jud. 7

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
F’entru pr&e’Jare s-au ~TiIizat: pompă APEX 6 senia 515391, rotametru

.‘ . ‘ ‘~DNRÂD 2 aer~ M7î56-~. h’~c~ dh~aI COMPASS
. . ‘~ec’: ~ECO0 ~ ~D102.

‘)Ą.Ţ4 ‘ľv?~’., CV’OI’,. 10 0~,202lfl44i.l5h1

GE700B senia p3.3, staţie
senia 42.1008 ~ar oentrLl

v . ‘‘‘~~ 11 ~‘‘~ ‘flOl-12 08.2021

APROBAT

Proí. Asoc.

Pag. 1 d~n 2

urzău

FL-li-OS
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

Note:

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA CE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

1. Temperatura 00 29,2 SR ISO 8756: 1996P0-05

2. Presiune kPa 100,6 SR ISO 8756: 1996P0-OS

3. Umiditate SR ISO 8756: 1996P0-OS

~ Viteza ~i direcţia~ vântului * rn/s 1,7N - ILL-59, P0-05

5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,057 STAS 10812: 1916PTL-38, P0-05

I.»<” rezultate sub lirnita de determinare a metodei.
2. InformaţHle marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

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

3. Informatiile marcate cu ,, ~‘~“ sunt furnizate de Client.
4. Concentraţüle sunt exprirnate în mg/rn3, raportate a temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Întocmit
Resp on sa b ii

specialist de rnediu
prelevare
S~opu Ciprian MSc!Ĺ

FL-i i-OS
Ediţia: 6101 19; Revizia: 4ĺ01 21

C

Verificat
Şef labprator~

chim. An~yIďć7~Icar1

Pag2clin 2



I IIL’T\ TI’’I[ i~ IĺIIki TJ\[)]
‘‘‚1 \ TIi E TI

~LR:HL... E~F.

\PH :yç DH TNCERC;Ą RE IR. 2443124’09.202l
Exarnp[a: 1 dŕn 1

ijuc: ?hv

FELUL PROBEI: apă subterană

.flC 02 PRELEVARE/ADRESĂ: Foraj monitorizare P0 amonte— Fermă Ciumeghiu, extravilanul

Hc. C~ume3hiu (între Salonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale

P0-05
~1;VOLUMP RC’:~: recipient plastic 1

H ~TUî~ LZk PRELEVARE: 14.09.2021/1250ĺ1 1 2~C

~-- ;č~ ~ ~~cJDAtA!ORA: 3266/1 5.092021/800

, . ..,‘,U~.ci ;~~UAHL0R: ~á092O21-22.09 2021

... I ~ .~... a r.~ 5 numai is orooa s’ipusă ncercärl’

: O3~F’ StD :iťuzasză benefjciarujuj, jar copia

3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in aRe scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportuiui de Încercare.

APROBAT

~ Dr. Anca E!ena G~rzău

II ~

r’aq. L am FL-i 1-03
Eriiţŕa: 6/01.19; Revizia; 4/01.21



rĄE~~~ NR. I

__________ (‘

SR ISO 7150-1:2001
PTL-01

I •»ct” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu . * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ehc.ro.
3. lnformaţiile marcate cu ,, ~‘“ sunt furnizate de client.

Sef laborator
chim. Angela Vălcan

ł~ĆÝ ‘

N R
C RT

DEN U MIRE
ÎNCERCARE U P11

VALOARE VALOARE METODADE
DETERMINATĂ ADMISĂ** INcERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 2012

1 subterană ISO 5667-1 1: 2009
P0-05 H

2. pH Ia 20°C Unit.pH 7,02 SR EN ISO 10523: 2012PTL-19
~ Consum chimic

3. de oxigen mg[02j/I < 30 SR ISO 6060:1996
~ (CCOCr) PTL-06
Consum SR EN 2581 3:2000/ C91 :2009

4. biochimic de mg(O2~/I 4 - SR EN 1899-12: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materii în mg/I 31 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 91 87:1984

6. mg/I 386 PTL-21

Azot amoniacal~ (NHĽ) mg/I 319 -

8. Azotiţi (NOi) mg/I < 0,005 SR ISO 26777-C91: 2006PTL-04

9. Azotaţi (NO3) mg/I 1,86 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

10. Fosfaţi (PO43~) mg/I 0,06 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15
11. Calciu (Ca)* mg/I 92,6 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 17 - SR EN ISO 7980:2002

13. Potasiu (K)* mg/I 1,91 ISO 9964-1:1993PTL-33

Note:

ye ri fi cat

Pentru detalii

Întocmit
Responsabil încercări

dr.chim. Marinca~ Olivian

Pan. 2 din 2 FL-i 1-03
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/Oi.21



ii
H ‘:.~Ĺ~j” Í~L r’LNlsoI:’~J]...~:WE;’~--;i~

.. ...

CEiRTIF!CĂI ix.

ĺNCERCARE., NR. 2444/24.09.2021
Exemplar 1 din 1

. , .. ~. ~m~ului. nr. 1 jud. Bib

FELUL PROBEI: apă subterană

~,.OC DE PRELEVAREÍADRESĂ: Foraj monitorizare P1 platformă stocare dejecţii — Fermă

CiumeghiLi, extravilanul bc. Ciumeghiu (între Sabonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionaie

P0-05

~EClPii~NŢlíV0LUM PROSE: recipient plastic 11

, Á~L ‘.‘-TUR-~ LA ~~VARE : 14.09.2021/l2Wl 1,5°C

î& RECEP’~iE/DAŢAJQRĂ: 3287/1 5.oy.2o2l/8~’~

. .. .:(L~-~r~lLQR: 15.09.2021-22.09.2021

‘ :~~-.‘ r.’ ‘ . vimai Is proba supusă incercărit
, Rapr.’ ; - : ‘ĺ-~;1 s’-mo; ‘~u:ează beneficiarului, iar copia sn ‘~ ~ .;‘pr~-~

.í.5e iniarzice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Ţncercare.

APROBAT
In r Ľ’L)lr~ct,

‘.‘ P. Asoc. Dr. Anca ~iena’-Gurzău

, ‘\ “.‘N’

FL-i 1-03
Ediţia: SJOi iG; Revizia: 4/01.21



lABEL MR. I

MR DEN UMIRE VALOARE VALOARE METODA DE
CRT ĺNcERCARE IJM DETERMINATĂ ADMISĂ** INCERCARE

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

P0-OS

2. pH Ia 20°C Unit.pH 7,01 SR EN ISO 10523: 2012PTL-19
Consum chimic

3. de oxigen mg(02]/I < 30 SR ISO 6060:1996
(CCOCr) PTL-06

SR EN 25813:20001C91:2009Consum
4. biochimic de mg[02j/I 3 - SR EN 1899-1,2: 2003

oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materli fl mg/I 30 SR EN 872:2005suspensie PTL-17

6 Reziduu filtrabil Ia• 105°C mg/I 384 STAS 91 87:1984PTL-21 (

~ Azot amoniacal• (NH4) mg/I 3,12 SR ISO 71 50-1:2001PTL-01

8. Azotiţi (NOż) mg/I < 0,005 SR ISO 26777-C91: 2006PTL-04

9. Azotaţi (NO3-) mg/I 1,75 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

10. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,09 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15
11. Calciu (Ca)* mg/I 82,9 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 15 - SR EN ISO 7980:2002

13. Potasiu (K)* mg/I 1,90 ISO 9964-1:1993PTL-33

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

suplimentare vă rugăm să solicitaţi CertifĺCatuI de acreditare Ia cms(~ehc.ro .

3. InformaţHle marcate CU ,, ** sunt furnizate de Client.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Ange~VăIcan dr.Chim. MarinCa~ Olivian
).‘..

Pag. 2 din 2 FL-11-03
Editja: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
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C’ERTFHC,\.t ‘‘‘

DE ~NC :RcAFZE MR. 2445/24.09.2021
Exemplar 1 din 1

: “ .,. .-~ -,~ ~‘ Cân:pulLJi, nr. 1, jud.

FELUL PROBEI: apă subteranä

LOG DE PRELEVARE/ADRESĂ: Foraj monitorizare P2 platformă stocare dejecţii — Fermă
Ciumeghiu, extravilanul bc. Ciumeghiu (între Salonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

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

MODUL DC- PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale
PQ..05

;EC.. .~~í~iOLU~A PROBE: ~Hp~ent p~sUc ii

. . “L.\ PRE.. EVARS: 14.O9.2O21/12~~I11.~’:~

‘CE~ ~Ei0ÁTAIORÁ: 32.38ĺ15.09.2021/3°°

, ..‚~‚ ,, !,.‘,L, Ak~ŁOr:. ~5.O9.2O2i-22.O9.2O21

, ,, , . ‘~‘. . : ..3~: ‘ : s~ s~ :~ť~r~ numai a probe supusă Ţncercăr6
. . , . . ~, :, ~ ‘ ~ ~fuzează beneřiciarului, ~ar cop~a

3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Încercare ?n aRe scopuri decát cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR
Dr. Anca Elenä Gurzău

, “,

‘ .“::, .‘ .

ľ

, j. 2 . ..!‘ FL-li-OS
Ediţîa: 8/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. 1

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

SR ISO 5667-1: 2007

I Prelevare apě ISO 5667-3: 2012subterană ISO 5667-11: 2009
P0-os

2. pH Ia 20°C Unit.pH 7,03 SR EN ISO 10523: 2012PTL-19
Consum chimic

3. de oxigen mg(02]/I < 30 SR ISO 6060:1996
(C000r) PTL-06
Consum SR EN 25813:2000/C91:2009

4. biochimic de mg[02]/I 3 - SR EN 1899-12: 2003
p~Jgen (0B05) PTL-05

~ Materń fl mg/I 28 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. mg/I 383 PTL-21 (
Azot amoniacal SR ISO 71 50-1 :2001~ (NH~) mg/I 2,99 PTL-01

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

9. Azotaţi (NO3-) mg/I 1,37 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

10. Fosfaţi (P043-) mg/I < 0,03 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15
11. Calciu (Ca)* mg/I 80 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 15 - SR EN ISO 7980:2002

13. Potasiu (K)* mg/I 1,90 ISO 9964-1:1993PTL-33

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

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

3. Informatlile marcate Cu ,, ~“ sunt furnizate de Client.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Ang~Ia Vălcan drchim. Marinca~ Olivian

2 h~»
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~~ N2. 915/19.04.2021
Exemplar 1 d~n 1

. : :~ ~ţr, Câmpului, nr. 1 jut Biho

CE cť~: : .428ŕ19.ü3.2ú21

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Foraj P0 amonte— Fermă de pui Ciumeghiu, extravilanul bc.

Ckimeghiu, juci. B~hor

PROBA ?RELEVATĂ DE: Depar[arnent laborator, specialist mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurH operaţionale

“ ‘‘~ Ĺ~1 PR ORE ‘‘.~cipient piasúc 1 .

.. EMPERATURA LA PRF.~VARE : 06.04.2021ĺ1045ĺ9,St:

~ RECE,PTlEJOAŢA/ORĂ.: 1207103 04.2021!7~

ť~E~ IkCERCÁRLO ~: ű3.0~~.2O2i-19.04.2021

: : ~“ : .~ “ .: íť~ĺä ~umai a proba supusă ?ncercăr~

. ‘.~:ä hanef~ciaruk:i. ar :o~;~

3.Se interzice reproclucerea Raportulul de Încercare ?n alte scopuri decât cel peritru care a fost eflberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Încercare.

APROBAT

~oř. ~soc. Dr. .‘\nca Elena Gurzău

.‘ ‘~. .

. ,,.

Pa.q din 2 . , . FL~i 1~O3
r,.v~;.,. n,ni in.~ .Iffl’% fll



DECŁ;\RAŢ~Á DE
CON]ORMITATE

3. Informatüle marcate Cu ,, ** sunt furnizate de client.
4. Pentru încercarea Indice de fenol valoarea din paran~eză reprezintă valoarea infom~ativă.

Veriticat

2. lnformatiile marcate Cu ,, * NU aunt acoperite de acreditarea RENAR.
suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ehc.ro .

Şef laborator
chim. AnÖë(á Vălcan

C RT
DEN U M RE

ÎNCERCARE Ii M
VALOARE \JALOARE METODA DE

Dt~:HtRMiN~UÂ ADMIsĂ~* ţNCERCARE

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

‘ P0-05
ţ [

~ 1 SR EN SO 10523:2. pH Ia 20°C Unit.pH 721 [ - 2012
[ PTL-19
~ Consurn chimic SR ISO 6060:1996

3. de oxigen mg[02}/l < ~° PTL-06
(CCOCr)

SR EN 25813:2000/
Consum 091:2009

4. biochimic de mg[O2]/I SR EN 1899-1,2: 2003
oxigen (0B05) PTL-05 c

~ Materii în mg/I 33,60 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
,. Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:1984
° 105CC mg/i 392 PÎL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001
~ (NH4~) mg/I 4,28 PTL-01

SR ISO 26777-091:
8. Azotiţi (NOi) mg/I , 0,008 - 2006 —

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NO3-) mg/I 1,18 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878: 2005

10.1 Fosfaţi (PO43) mg/I 019 - PTL-15 .

Fenoli antrenabili SR ISO 6439-
11. cu vapori de apă mg/I <0,01 091:2006(0,0028)

(indice de fenol)* PTL-13
12. Calciu (Ca)* 70 - SR EN ISO 7980:2002
13. Magneziu (Mg)t mgLU 13,3 - SR EN ISO 7980:2002 )

ISO 9964-1:1993
14. Potasiu (K)* mg/I__J 2,02 PTL-33 )

..,

1.,<’ rezultate sub limita de determinare a metodei.
Pentru detalü

Întocmit
Responsabil încercări

dr.chirn. Mar~nca~ Olivian

rL-I ~tJ.)

Ecĺi~a: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
Rag. 2 din 2
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:: .‘.CRL ?

• .“ [ fNc:E~C.Âk:E NFZ. 916/19.04.2021

Exemplar 1 rUn 1

. . . . .;..~ .:t.C áľfl~.)UIUi Ľ? 1 ~Lid .:..fl.

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Foraj P1 platformă stocare dejectü— Fermă de pui Ciumeghiu,

3Xtravi!anUI bc. Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament baborator, specialist mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurU operaţionale
DQ0%

‘ .:~‚‚‘r~~’ĺr~j MM .‘~c’ĺ’,~. r9C’’?flť “tez’o 1

‘ . . .., !PE ‘.7., ‘: ..h-, r’’ ELEVARE : 06.04.2021/10~/9,5( .)

“ •IR RH:CEP FĺEIDATAJORÁ: 1208/03.04.2021/730

~ERCÁ:~łLOR: 08.04.2021-19.042021

. ‘: . ‘. . ‘ .~ZG ‘ ~ fl’ î~feră numai a proba supusă încercăn

? : - ‘ J:fu:~oză benef!ciarului, Br C0O~2 ‘‘‘Y

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

APROBAT

;‘rof. •‘soc. Dr. Anca Elena Gurzău

4
: : I cI,n 2 . , . FL-i i~O3

. r.J:’L,.e’nĄ~ t~1~



MR. I

HR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARATIA CE
c-En ÎNCERCARE UM DETERMINATA AflMiSĂ~* INCERCARE CONFORMITATL

SR ISO 5667-1: 2007
, Prelevare apă 50 5667-3: 2012 :
!. suhterană ISO 5667-11: 2009

— P0-05 [
SR EN ISO 10523:

2. pH Ia 20°C UnitpH 718 - 2012
PTL-19

Consum chimic SR ISO 6060:1996
3. de oxigen rng[02]!i < 30 PTL-06

(000Cr)
SR EN 25813:2000!

Consum 091 :2009
4. biochimic de mg[02j/i 3 - SR EN 1899-1,2:

~ oxigen (0B05) 2003
PTL-05

Materii Tn SR EN 872:2005 (Hmg/I 27,60 PTL-17

Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. mg/I 384 PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NH~) mg/I 4,26 ~
SR 50 26777-091:

8. Azotiţj (NOí) mg/I 0,007 - 2006
PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NOi) mg/I 1,02 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

10. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,17 - 2005
- . PTL-15

Fenoli antrenabW SR ISO 6439-
11. cu vapori de apă mg/I <001 - 091:2006(0,0b27)

(indice de fenoĄ* PTL-13
SR EN ISO C:

12. Calciu (Ca)* mg/I 69,3 7980:2002
SR EN ISO

13. Magneziu (Mg)* mg/I 13 - 7980:2002
fl É ISO 9964-1:1993
~__14. Potasiu (K)* mg/I 2,01 PTL-33

Note:
1.»<” rezultate sub limits de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, ~“ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

supllmentare vă rugărn să solicitaţi certďicatul de acreditare Ia cms@ę~ąf~.
3. Informaţiile marcate Cu ,, ~“ aunt furnizate de Client.
4. Pentru încercarea” indice de fenol” valoarea din paranteză reprezintă valoarea inforrnativă.

\Jerificat Întocrnit
~ef aborator Responsabil încercări

chim. Ang&ą\Jălcan dr.chirn. Marincas Olivian

Fag- 2 din 2 FL-I 1-03
Editia: 6/01.19; Revizia: 4/0121
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CERTYI!CAT

Č~~PH~: !.~o:?~u NR. 917/19.04.2021
Exemplar I d~n 1

- 2IPĹ Ý k.. -~t~ str. Câmpu~ui, nr. 1~ ud.

- .:‚.

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Foraj P2 platformă stocare dejecţii— Fermă do pui Ciumeghiu,

extravi~anul bc. Ciumeghiu, jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE Ş[ CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurH operaţionale

~‘Y2 re! O~fl)~- :-Hient .~tH 1

LEVARE: Q7.o4.2021Ii0~°I9,6~C

~ RECPPTIFIDATA/ORĂ 1~09í08 0~- 7Q21/7~°

- 2.-. .Xc.,u n~l Nt~ LuARlLOr~: 08.04.2021-19.04.2021

- - - . .. .., : - -~ . ~r&r3 numai a prooa supusa ifloercar]]
- 9 - — .Wrjzeaza benef~ciaru~uL ar copia :~

3.Se nterzice reproducerea Raportului de Încercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportu~ui de Incercare.

APROBAT
DiRECTOR

HroĹ Asoc. Dr. Anca Elena Gurzău
,;

Paq dn 2 FL-i 1-03
Fr[ifí~y RJflI 19: RRvizia 4/fl 91



VALOARE
UM DETERMU’LrJĂ

VALDAR
C

AD P11 I sĂ**
DECLARAflA DE~
CONFORMRATE

<“ rezultate sub limita de determinare a metodei.
Informaţiile marcate cu ,, * ‘ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detaUi
suplimentare vă rugăm să solicitaţi certif~catuI de acreditare Ia cms~ehc.ro .

3. Inforrnaţflle marcate cu . sunt urniza~e de cHent.
4. Pentru încercarea Indice de tenol” va!oarea din paranteză reprezintă va~oarea inforniativă.

U\BEL NR. I

CR7
DEN U M P. E

ÎN CE RCA RE
METCOADE
ÎNCERCARE

SR SO 5667-1: 2007
.~ Prelevare enS I 50 5667-3: 2012

subterană ISO 5667-11: 2009
P0-OS
SR EN SO 10523:

2. pH Ia 20°C UnitpH 714 - 2012
PTL-19

Consum chirnic SR SO 6060:1996
3. de oxigen mg[02]/I < 30 - PIL-06

(CCOCr)
SR EN 25813:2000/

Cons urn C91 :2009
4. biochirnic de mg[02]/i 2 SR EN 1899-12: 2003

oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materii în mg/I 2880 SR EN 872:2005 ~ Hsuspensie PTL-17
Reziduu tiltrabH Ia STAS 9187:1984~ 1050C mg/I 384

Azot arnoniacal SR 50 7150-1:2001~ (NH~t) mg/I 4,14 PTL-01

SR 50 26777-C91:
8. Azotiţi (NO2-) mg/I 0,007 - 2006

PTL-04
SREN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NOi) mg/I 0,41 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

10. Fosfaţi (P043) mg/I 013 - 2005
. PTL-15

Fenoli antrenabHi SR ISO 6439-
11. cu vapori de apă mg/I <0 01 C91 :2006(0,0b27)

(indice de fenol)* PTL-13
12. Calciu (Ca)* 68,2 - SR EN SO 7980:2002
13. Magneziu (Mg)* ~~9R 13 - SR EN ISO 7980:2002

ISO 9964-1:1993
14. Potasiu (K)* mg/I 2,01 - PTL-33

Note:
1.
2.

Veri~~cat
Ş ef Iahorator

chim. An~5jęľa Välcan

V

Întocrnit
Responsabil încercări

dr.chirn. Marincas Olivian
\

rag. ‚uI[i
Ediţ~a: 6/01.10; Reviz~a 4/01.21
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353 03.04.2021

Ia ta. aua: Uaziit api uzată menajeră — P.Ł. tëinm ck cre~tere a păsărilor Ciumegbiu
1 ićLt .‘ 186 data’ 30.03.2021

,. ‘Ha .~ď.- a: 2
:. ..ĺ. . h

data’ 3 t .03.2021
Da:a pvai’.Hării: 31.03.2021 Ora prcla\Jni 9:11)

~. :

,‘.: , :-.. ~ ..:L2

\oiaia ‘tatj II:

‘aiapcrit ~:carc:tťu. 31.1)3.2021

m°/I 1.51

‘ da .1a[t: ~H: Iaa .1:..’ .2WĹapia.iLcč~3pa~ratka [‘

‘ ‘‘ ioc~n’tii ad~na dc:. :i «lrara . tosS. distribuţie uorrnată. pentrn on nivel de încrec[ere de 95 %. k2

Valoare dc inťormarc
“ 1 di Iu1i.~ / I rcplică

RaLlLoaa. ~tccrcäri[~r ~a refaiS -Ja:ir Ia proba de apă supusă încerc~ińi.
Ľ :: a a ‘ raprodua . ~ partia U a raportutul dc incercare íără acorctul scris a! SC Compania de Apă Oradtea BA.

.-,‘, ‘:ţ’Lť .‘iai~1.iI :.J’Jfl0~’ incercare so emite bencflciarului.

ef IaU’ rater
1k .“~‘,

~ ~7CONiPAN1ADEAPÁ~
‘ I QRADEA S,A.

LABORATOR Apă UI4TĂ

Responsabil încercări

,.,. H :)t Ł

AdraHa. Palot:t, str.Cân~puIui, or. I

Dcterminäri %zico-chimice;
‚.~ t Unitale Conc. max. admisă

:: i)enutuiro iticaicare do Valoare detciiuiiiată Mctoc[a do incercare
~ťŁ măsură NTPA 002/2002-i.»
~ Temperarnră 14 40
~2” p14 unit. pH/temp 7.0 Ia 22,7 ~C 6.5-8.5 SR EN ISO 10523:2012

3” Susponsii totale mg/I 11.3 350 SR EN 872:2005

~ cco-c~- tag Ofl/I 40.4 500 SR ISO 6060: [996
~ ‘~5\ CBO [aS zite si 20 ~c tag 02/I 7.48~ 300 SR EN ISO 5815-1:2020d~,k Amoniu tag/I 7,44 30 SR ISO 7150-1:2001
ţ k~t’)Substaiflc extractibite mg/I <20 (6.0***) 30 SR 7587: [996

.iq”~~ Del-n ~eatt anionici

..:

mg/i ~ 0.679
25 HACH LCK 432

::~‘oeritc do acredilarea RENAR. Pontru dctali suplimentare vă rugăin soliciflţt

1-{ACH LCK 349

p ‘ Ed, (12/02.2020. Rev. (11/0 202 I 1)10/ I rIm I
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Cer’iIicare SRAC/IQNE1SR EN S09001-20I5: 4738/13 I~ 101$
(_cr’íIic3rĽ SRACJ’QNEl SR ISO1500l—20ţ$: 111004

_F:IIicwc ~RAt1~:NEt SR EN ISO I—Ií’0I—20I5 ‚‘1’

- -. : .j~~OI~’ ~‘îI.~ţI

~~:‘~‘,~I :,:;—.~

. ,~iit_~t’Ę’JI_~ ~ţI _~‚_)‚t)’~~’’1j iI1i’,i~t’,,I!IIL~..

:\(tI,3’:0ü_IS~’.l0($.2Ii’?5I I78/ć)~0I.2(IIS

:ncIar: f’io—~ap’ .-. -‘:i~~et:It” 23.’, tel: 0264~530079,1:’: 11264-330113
,‘. ‘I ~‘: --,: ‘.I.:Ip3ll,teI1f~I\:(l’.” ‚i-~. l:cnI~:il:i~iä~~.r0

:r:

( !
~E ~‘

SR EN ISO/LEC 17025:20

CERTIFICAT DE ACREDI FARE

U 917

PA PORT DE ÎNCERCARE NR. 2392/18.12.2020
Exemp’ar 1 din I

-~ ~:~‘&.iDP,~,:A JTRIPUI SRL, bc. Fabotf-, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

FELUL PROBEI: sol(adâncime 5 cm)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: platformă dejecţH

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator- ing. Pop Cristian, MSc.

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

~Ec1pFNŢucANTrr;\TE Pr4OBE: pLlngă plastic, 100 g

. )ATA PRELEVÁRII: 08.12.2~ú

\~R RECEPT!EJDATAIORĂ: 3258I09.12.2020I07~°

‘EPV2ADA EXECUŢbEI ÎNCERCĂRILOR: 09.12.2020-17.12.2020

kVER íJSMENT:
: ~rç~-’~~- -~7~ F’:ate în tabelul or. 1 şi se referă nurnai Ia proba supusă încercărh.

2.Raporwi de ĺncercare esre irnocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rămäne
laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Ţncercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea par~aIă a Rapo’tului de Incercare

DI
Prof. Asoc. D

FL-i 1-03

2FU.E7L CENTRUL DE MEDIU SI SĂNĂTATE
- ‘‘~ h»i-- ui 5$. (‘Itij Napoca 400240, Rr,in~nin

- - - ‘‘6 t

(,.-
NR. CERERE**: 831107.12.2020

APR

u rză ‘.i

Fag. I din 2
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TABEL NR. I

MR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE COMFORMITATE

ISO 10381-2:2002
1. Prelevare sol - - - Iso 10381-5:2005

ISO 10381-7:2005
pH Ia 20°C în
soluţie KCI 0,ln
pe proba uscata

SR 7184-13: 20012. Ia áer Unit.pH 7,08 - PTL-19
(raport masa so):
volum solutie =

1:2,5)
STAS 71 84-2:19853. Azot (N)* % s.u. 0,22 -

PTL-02
SR ISO 11263:

4. Fosfaţi (P043)* mg/kg 250,3 - 1998s.u. PTL-60

mgN/ 0,14 -5. Azotiţi (NOi) * kg s.u. Metodologia de

analiza agrochimica
mgN/ a solului-19816,65 -6. Azotaţi (NO3-) * kg s.u.

Note:
1.,, <“ rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate Cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalU

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia Cms(ä~ehc.ro.
3. Informaţiile marcate Cu ,, ~“ sunt furnizate de client.

Verificat Întocmit
Şef laborat r— Responsabil încercări

chim. AŢ~ălcan ing. Mateh Eszter Eliza, MSc.

Peg. 2 din 2 FL-11-03
Ediţia: 6/01 .1w; Revizia: 3/08.20


