
P aport anual de mediu a SC G.P.C.P. N. SRL Palota punc~ dc lucru Ferma Avram [anew anul 2021

RAPORTUL ANUAL BE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA
BESFASURATA IN ANUL 2021 LA FERMA AVRAM IANCU

APARTINAND Sc GRUPUL BE PRODUCATORI CARNE PASARE
NUTRIENTUL SRL PALOTA

1.Activitatea de productie in ann! 2021

1,1. Productie obtimita
La ferma Avram lancu apartinand Sc Grupul de Producatori Came Pasare

Nutrientul SRL Palota, activitatea consta in cresterea gainilor ouatoare in 6 hale avand
o capacitate totala 66.000 capete.

In f’erma au fost in anul 2021, in medie 33.556 capete/luna.
1.2. Ćonsum cle materii prime
In cresterea pasarilor de came s-au folosit ca si materii prime thraje produse

de SC Nutrientul SA Palota. In anul 2021 s-a folosit o cantitate de 875.060 kg furaje.
(rezulta un consum de 0,10 kg furaj / pasare I zi — 875.060 kg furaj : 365 zile = 2.397
kg : 33.556 = 0,07 kg furaj I pasare / zi)

1.3. Consuin de substante dezinfectante
In anul 2021 pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a pasarilor de

came s-au folosit 95 kg (Quatersan, Viroshield, Deovet, Ecocid, Fumagri, Peroxan,
Agrocream, Kemfoam ) substante dezinfectante. ( consum 0,007 kg substante
dezinfectante I mp spatiu productie )( 95 kg I 13.200 mp = 0,007)( un bloc are 2200
mp - 1 nivel X 2200 mp)( s-au crescut gaini ouatoare in 6 hale).

1.4. Consum de apa
Pc parcursul anului 2021 s-a folosit o cantitate de 4.307.000 litri apa,

rezultand un consum de 128 litri apa I pasare /an).
1.5. Utilitatile la Ferma Avrcunn lancu in anul 2021

- apa captata: in anul 2021 s-a folosit o cantitate de 4.307 mc apa.
- nu exista evacuari in cursuri de apa.

1.6. In anti! 2021 aufost generate urmatoarele tipuri de deseuri:
- tone -

Nr. Denumirea Unit Stoc Ia ţ Generate Valorificate Eliminate Stocla’
crt. deseulni . 31.12.2020 final 31.12.2021

~ masH

1. Menajer mc3 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00
~ (20.03.01)

~ 2. Dejectii animahere torte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
~ ( 02.01.06) I
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3. Cadavre animale
(02.01.02.)

Deseuri de la
medicarnente
(18.02.02*)

1.7. Exista contracte incheiate cu:
SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica

AVE BIHOR SRL Oradea — pentru deseu menajer
Ecoprovet SRL Oradea — pentru cadavre animaliere
AJK.SD ROMANIA SRL — pentru deseuri din activitati veterinare

- AN APELE ROMANE — Directia Apelor Crisuri Bihor — pentru apa captate
- E.ON GAZ Romania- pentru fürnizarea de gaz metan
- OSPA Bihor — pentru efectuarea de studii pedologice si agrochimice

politicii de prevenire a accideutelor 2enerate de substante periculoase

de evidenta:

tone 0,000 5,340 0,000 5,340 0,000

tone 0,0000 0,305 0,000 0,305 0,000

5. Arnbalaje subs, tone 0,0000 0,0114 0,0000 : 0,0114 0,0000
Dezinf.(15.01.10)~ : :

6. Arnestecuri tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
metalice .

(02.01.10.)

7. Materiale plastice tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 15.01.02.)

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

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

TOTAL 0,00 5,94 0,00 5,94 )

Sc
Sc
Sc

2. Sistemul de mana2ement de mediu si modul de implernentare a

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Ferma Avram lancu
apartinand sc Grupul de Producatori Came Pasare Nutrientul SRL Palota exista numit
responsabil cu protectia mediului / punct de lucru, in persoana setülui de f’erma dr.vet.
Szathmary Andrea.

A fost intocmit PIanul 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
evidenta gestiunii deseurilor generate, Ia Ferma Avram lancu
evidenta apelor captate de la forajul propriu, 1a Ferma Avram lancu
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— registrLů de verit~care zilnica a starii retelei de canalizare si a platforrnei de
clepozitare a dejecrülor, Ia Ferma Avram lancu

- evidenta accidentelor de mediu, Ia Ferma Avram lancu
- evidenta reclamatiilor cle mediu, la Ferma Avram lancu
- Plan de inchidere, la Ferma Avram lancu
- evidenta buletinelor de analiza pe factori de rnediu, la Ferma Avrarn lancu.

In legatura Cu politica de prevenire a accidentejor generate de substante
periculoase, la nivelul unitatii a fost instruita d-na Szatmary Andrea.

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

In anul 2021 Ia Avram lancu nu au fost inregistrate incidente legate de
manipularea, depozitarea si folosirea substantelor periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu
3.1. Ape subterane
In anul 2021 la Ferma Avram lancu s-au efectuat analize la puturile de

observatie doar pentru sem. II, deoarece activitatea in ferina a inceput in luna
septembrie 2021. S-au prelevat probe ( 2 puturi in sem IJ ) de langa platf’orma de
depozitare a dejectiilor ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) Cu frecventa de
monitorizare semestriala.

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.
S-au anexat 2 buletine de analiza pentru apa subterana din puturile de

observatie ( 2 buletine analiza penn semestrul II al anului 2021 — 2451, 2452 /
24.09.2021 ).

3.2. Ape uzate inenalere
In anul 2021 la Ferma Avram lancu nu s-au efectuat analize la apele uzate

menajere din bazinul vidanjabil betonat aferent filtrului sanitar ( ef’ectuate de CAO).

3.3. Aer
Am oniac
In anul 2021 la Ferma Avram lancu nu s-au efectuat analize la indicatorul

amoniac ( efectuate de laboratorul Centnilui de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca ) ,

deoarece activitatea in ferma a inceput in luna septembrie 2021

3.4. Sal
In anul 2021 la Ferma Avram lancu s-au efectuat analize Ia sol, in zona

platf’ormei de stocare a dejectiilor, aceasta fund proba martor. Analize au fost efectuate
de catre efectuate de laboratorul Centwlui de Mediu si Sanatate Cluj-Napoca frecventa
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de nionitorizare Rind ‘in prirnu~ an de bnctionare” ).

2021 —R.I.
S-a anexat 1 buletin do analiza pentru sot

nr.3292/20.12.2021 )

( 1 buletin do analiza pentru anW

ANEXA II
4. Raportarea E-PRTR

Formular pentru raportare PRTR

Partea 1: Datele de referinţă

.— Datele operatorulul
Anul do referinţă 2021
Numarul de iclentificare,

codul complexului industrial *

Numele societăţii mamă SC GPCPN SRL FALOTA

Numele complexuiui industrial FERMA DE GAINI OUATOARE AVRAM
IANCU

Strada -

Numarul -

Codul postal 417195

Gras/sat AVRAM IANCU

Codul CAEN ** 0147

Activitatea economica principală Cresterea intensiva a pasarilor

Bazin hidrografic CRIS NEGRU

LongRudine 584954,41

Latitudine 237534,48

*

operatori

vor conţine 4 caractere.

) pentru prima raportare in Registrul E-PRTR so va completa do către autoritatea do

mediu competentă urmând ca în raportărfle următoare acesta să fie completat do către

**) se vor completa noile coduri CAEN intrate în vigoare do Ia 1 anuarie 2008 ce

Confidentialitatea asupra datelor operatorulul
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(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completânclu-se şi tabelul de mai os )
Confidentialitatea datelor Da Nu

Datele Motivul confidetialitatii

Observatli asupra confidentialitatH

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul productiei 33356 capete ~‚çt~ ~

Numarul instalatHior 1

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

Numarul angajatilor 9

Spatiu pentru informatil textuale sau adrese de internet, mentionate de catre complexul
industrial sau societatea mama

S
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H H
Partea 2: Activitati PRTR

Activitatea PRTR Activitatea IPPC

Activitatea principala 7 ( a ) ( i )instalatii pentru 6.6. a) InstalatH pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasarilor sau a porcilor
pasarilor Cu 0 capacitate cu avand o capacitate mai mare de
mai mare de 40000 de 40000 de locuri pentru pasari.
ocuri pentru productia de
pasari.

Activitati secundare - -

completate în ordine

***) activitatea principală este doar una singură

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

os)
Confidentialitatea datelor da flu

Date Motivul confidentialitatu
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Observatli ConfidentiaUfe
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* ) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda de calcul utilizata.

Partea 3:
a)

Emisiile si transferu
Emisille in aer

Poluant emis

rile in afara amplasamentu!Ui

AER

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

(Kg/an) (kg/an)
Amoniac ( NH3 ) 10000 10400 0 C EMEP
Metan ( CH4) 100000 600 0 C EMEP
Protoxid de azot ( N20 ) 10000 100 0 C EMEP
Pulberi ( PM1O) 50000 100 0 C EMEP
Dioxid de azot (N02 ) 500 0 C EMEP
NMvoc 5500 0 C EMEP

* ) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda de calcul utilizata.
Pentru E — nu este necesara declararea metodei

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

da rx~ r~1

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

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

(Kg/an) (kg/an)
Nu este cazul - - —

8



Raport anual do mcdiii Ia SC G.P.C.P. N. SRL Palota - punct do lucru Forma Avrarn lancu, anul 2021

Pentru E — flu este necesara declararea metodei
Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor H.3

PRTR? (vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) cia

c) Emisiile in sol

nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră

. nr.140/2008 insta!aţüle operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E

__ ‚flu’ r~xI

Po~uant emis S 0 L
Nr, din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata

Anexa Ii do prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) * )
(Kg/an) (kg/an)

Nu oste cazul - - - - -

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

d) Transferul poluantilor in apa uzata
Poluant emis Transfer in apa uzata

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

(Kg/an) (kg/an)

Ccnform datelor do emisie raportate şi a prevederilor H.G.
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da

se înscriu în Registrul E-PRTR?
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e) Evacuarea đeseurilor periculoase > 2 tla

In interiorul tarli Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala
(M, C, F) anuala (kg/an)

Pentru va~orificare - - - - -

(R)
Pentru eliminare - - - - -

(D)
~n alte tan Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala Numele Numele ntreprinderH de Adresa amplasamentului

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

eli ml n are
Pentru valorificare - - - - -

(R)
Pentru eliminare - -

(D)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor H.G. nr.14012008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul F-FRTR?
( ~ă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ____

f) Evacuarea deseurilor nepericuloase > 2000 t/a
In interiorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala anuala (to/an)

(M,_C,_E)
Pentru valorificare C calculare -

( R)
Pentru eliminare C calculare -

(0)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instaLaţHle operate de Dumneavoasträ se înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ____
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g) Confidentialitatea datelor pentru emisia in aer si apa
(Se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de mal jos)

da __ flu __

Poluant emis Date confidentiale A E R
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utiUzata Grupa de poluanti Motivul confidentialtatii

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

daj I flU

Ixţ

Po~uant emis Date confidentiale A P A
Nr. d n Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de poluanti Motivul confidentialtatfl

Anexa Ii totala anuala accidentala ( M, C,
(kg/an) (kg/an) E)
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H H H H H H H Ľ
h) Confidentialitatea datelor pentru emisia in sol si transferul poluantilor in apa uzata

da flu

Poluant emis Date cofifidentiale S 0 L
Nr. din Denumire poluant Cantîtatea Emisia Metoda Metoda utilizata GrLpa do poluanti Motivul confidentialitatii

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

da nu

Poluant emis Date confidentiale Transfer in apa uzata
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul

~\nexa II totala anuala accidentala ( M, C, confidentialitatü
(kg/an) (kg/an) E)

12



Raport anual do mcdiu Ia Sc o.pc.P. N. SRL Palota - punct do lucru Ferma Avram lancu, anul 2021

I) Confidentialitatea datelor pentru transferul deseurilor periculoase si a deseurilor nepericuloase in afara amplasamentului

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

da H flu __

fln interiorul tarli Metoda Metoda Cantitatea totala Mctivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) confidentiafltatii

F)
Pentru valorifcare - - -

(R)

T Pentru eliminare - - - - - - -

(0)

In alto tan Metoda Metoda Cantitatea totala Numele Numele Adresa Motivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) intreprinderli de intreprinderiř de amplasamentulu confidentialitatii
F) valonificare/ valorificare! I efectiv do

eliminare eliminare valorificare/elimi
nare

Pentru valorif care - - - - - - -

( R)

Pentru eliminare - - - - - -

(0)

13



Rapoi-t anua~ de mecliu Ia SC G.P.CP. N. SRL Palota punct dc Wow Forma Avram IaflCLĘ anul 2021

Partea 4 : Persoana care completeaza formuiarul de raportare PRTR

Numele si prenumele:

Telefon:

E-Mail:

Localitate

DRAGU DAN

0727.200924 /0259.471811

dan.dragu@nutdentul.ro

PALOTA, JUDET BIHOR

Data intocmirii,

24.02.2022

S em n atu ra
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5. Plan operativ de prevenire si management al situatilor de ur~enta pentru
anal 2021. Ia Ferma Avram lancu

A) Datele de identificare a obiectivului
1. SC G.P.C.P.N. SRL Palota
2. Forma de proprietate : privată
3. Datele de identificare a societăţii :

cod Fiscal: 26588452
număr de înregistrare la ORC Bihor : J05/256!2010
sediul social : Palota, str. Cámpului, nr. 1, jud. Bihor

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

~nventarierea activităţilor, locurilor şi instalaţiilor care pot furniza poluări accidentai.e;
măsuri pentru prevenirea acestora

Numele instalaţiei
Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor de curte, cu o capacitate mai mare de 40.000
de capete pentru pasari de curte.
Numele Solicitantului, adresa, nurnărul de înregistrare la Registrul Comerţului

Activitatea conform Anexei I din QUO privind prevenirea şi controlul integrat al
poluarii
6.6. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare
de:

c) 40 .000 de locuri pentru pasari de curte.

Alte activităţi cu impact senmificativ desfăşurate pe amplasament
Pe amplasamentul pe care îşi desfĘoară activitatea S.C. Select Pig S.R.L.nu se

derulează şi alte activităţi economice.
Cod CAEN: : 0147 - creşterea gaini ouatoare
Cod NQSE-P: 110.04,110.05 conform QM MAPM 1144/2002 privind Registrul National

al Poluantilor Emisi
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 prenumele proprietarului : PAZURIC IOSIF
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REZUMAT NETEHNIC

1.DESCRIERE .

Aşezarea terenului
Ferma Avram lancu aparţinâncl S.C. G.P.C.P.N. S.R.L. este situată in

extravilanul localităţii Avram lancu la mai mult de 1000 m f’aţă de zona rezideriţială.
Complexul de reproducere a porcilor este situat in extravilanul localităţii Ciumeghiu.
Supraf’a;a af’erentă obiectivului are raporturi de vecinătate cu:
-spre nord: teren agricol
-spre sud : teren agricol
-la est : teren agricol
-spre vest: teren agricol

Đreptiil actual de proprietate
Menţionăm că societatea S.C. O.P.C.P.N. S.R.L.. este proprietarul clădirilor şi

anexelor af’erente acestora precum şi a terenului aflat in folosinţa unităţii.
Din suprafaţa totală de 60100 mp rezulta urmatoarea impartire:

- 6 hale de crestere
— platforma betonata dejectii
— camera necropsie
— buncare de fkiraj
— bazine betonate vidanjabile
— platf’orma rezervoare (JPL
— rezervor apa suprateran
— corp administrativ, vestiare, grupuri sociale
— platforme betonate
- post TRAFO
— spatii verzi 43 945,25 mp

Ferma este amenajata in asa fel meat sa Re posibila aplicarea in bune conditii
masurile pentru prevenirea introducerii sau difuzarii bolilor transmisibile. Terenul este
salubru, cu structura uniforma si permeabila, neinundabil, jar nivelul solului se situeaza cu
minimum 0,5m deasupra niv&tului maxim al apelor freatice. Ferma are o buna orientare Ia
radiatia solara.

Pentru prevenirea raspandirii epizootiilor si apararea sanatatii publice, la
proiectarea si sistematizarea unitatilor zootehnice se vor respecta urmatoarele distante
minime orientative:
- fata de drumurile publice:
- 1 Sm pana la drumurile comunale
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- 20rn pana Ia drumurile judetene (sunt —‘90m masurati de Ia ferma)
- 22m pana Ia sosek narionale sau internationale Si Iinii do cal ferate (Sunt —90m nasurati de
Ia ferma)
- fatadelocuinte:
- 1 000m pana Ia zonele protejate, cf. art. 11- Ordin 536/3.07.1997.
- in interiorul unitatilor zootehnice:
- 6m intro adaposturile cu parLor (sunt distante mai man do 1 im intro hale)
-lOm intro pavilionul sanitar veteninar sau stationarul sanitar vetorinar (imprejmuite S~ CU

poarta do acces) si colelalte soctoaro din incinta.
Unitatea oste imprejmuita cu un gard do 1,8m, din beton care asigura izolaroa fata

de exterior atat pentru oamoni cat si pontru animalo.
Accesul in unitato a pensoanelor se face numai prin filtrul sanitar care asigura un

spatiu do dezechipare do haine do stracla si dulapuri motalice pt. pastrarea acostora (vestiar
negru), un spatiu functional Pt WC, dus si lavoar si o incapore pt echiparea cu echipamontul
do luci-u si pastraroa acostuia.

Accesul vehicololor so face pe o singura poarta prevazuta cu dozinfector rutier,
amenajat corespunzator incat sa asigure Ia rulare acoperirea anvelopelor cu dezinfectant po
lull eaga cii’cuixiferinla a ro lilor.

Se asigura ochipament de protoctie pentru angajati si vizitatori si stocul do
substante dezinfectante necesar.

Langa filtrul sanitar este amenajat un spatiu unde muncitorii pot servi masa, fund
interzisa introducerea si consumarea alimentelor in incinta fomoi.

La intrarea in ferma existenta, Sunt spatii administrative.
Unitatea asigura spatii ncccsarc pt dcpozitarca furajelor si materiilor fhraj ore cat si

spatiul nocosar progatirii hirajolor, spatiu necosar magazioi Pt modicamente de uz sanitar
votorinar si dezinfoctante.

}{alele do porci sunt amenajato corespunzator catogoriei de productie asigurandu
se tehnologia, conditii de microclimat optimo, putandu-so dezinfocta periodic sau de cato on
‘~ste nevoio.

Organizarea spaţiilor in incinta formei precum şi motodologia prevăzută pentru
reproducerea suinelor s-a realizat astfel încat să fie respoctat Ordinul nr. 76 din 15 august
200 5-pontru aprobarea Normoi sanitaro voterinaro.

Ciclul do crostoro esw do 12-15 luni do zile.
Alimentaţia gainilor so face cu furaje do cea mai bună calitato care să asigure

cerinţele do substanţo nutritive şi energie metabolizabilă necosare, fapt care face obligatorie
folosiroa concentratolor proteino-vitamino-minoralo.

Apa potabilă esto un factor important în alirnentaţia gainilor. 0 gaina consumă 73-
120 1 do apă pe an. Do accea apa trebuie să fie curată, fără germeni patogeni sau substanţe
chimice dăunătoaro (nitraţi, nitriţi, etc.). Adăparea so face Ia discreţio, cu adăpători automate,
apa fund la tomperatura do 7-15°C.

Dc monţionat oste faptul că suplirnontole protoino- vitamino- mineralo concentrate
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diferă prin compoziţie, concentratie, palatabilitate, etc. în funcţie de categoria de anirnale.
Apa curată pentru adăpat se asigură Ia discreţie, Ia o ternperatură de 10-16°C.
CondiţiHe de microclirnat sunt aceleaşi ca la mntretinerea adulţilor, aclică:

temperatura 1 6-20°C, umiditatea relativă 65-70%, viteza curenţilor de aer 0,3-0,5 mIs.

Dejectiile rezultate din cele 6 hale, sunt evacuate pe o platforma betonata cu
capacitatea de 1620 mc.

Dejectiile suntdepozitate timp de ccl puţin 4-6 luni pentru a se obtine o stabilizare
prin fermentare. Dupa fern-ientare, dejectiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zona.
Precauţii avute în vedere la utilizarea dejecţiilor:

j) depozitarea dejecţiilor se face la o distanţă minirnă de 30 iii faţă de râuri,
lacuri;

k) nu se depozitează PC terenuri unde apa freatică este la adâncime rnică;
1) flu se aplică pe sol îngheţat,
m) se face distribuirea uniformă şi încorporarea rapidă Îfl sol pentru utilizarea

la maximum a nutrienţilor, reducerea mirosului şi a poluării
(administrarea înainte de ploi).

Aria internă de depozitare
In mcinta unităţii există o magazie de stocare a materülor prime, produse sanitar

veterinare. Acestea sunt amplasate în spaţii special amenajate,delimitate de spaţiile de
producţie. Clădirea cc adăposteşte aceste magazii este o construcţie pe fündaţie din beton,
acoperită cu ţiglă.

In incinta unităţii există de asemenea un depozit de GPL cu capacitatea de 4850 1.
Depozitul a fost proiectat şi realizat cu respectarea tuturor normelor PSI şi de mediu în
vigoare. Datele constructive ale rezervorului de GPŁ sunt prezentate în cadrul Formularului
de Solicitare.

Apele pluviale, conventional curate se descarca in santurile din zona, urmand panta
terenului. In zona nu sunt retele de canalizare menajera sau pluviala.

In urma analizei aetivităţilor desfăşurate pe amplasament s-a stabilit cu
telmologul beneflciarului , că poluarea accidentală a apei este consecinţa producerii unuia
dintre următoarele evenimente :
— eventualele fisuri apărute la conductele de canalizare;
— fisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor uzate de la filtrul sanitar — 10 mc
— Fisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor tehnologice de la abzinul de 40 mc

Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale luate de către heneficiar:
In vederea eliminării posibilităţii producerii a unor accidente de acest tip se

realizează remont general Ia toate instaţiile cu o frecvenţă bianuală, iar periodic este urrnărită
starea tehnică a instalaţiilor.
Deasemenea exista un responsabil care verifica zilnic starea arnplasamentului, pentru a sesiza
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eventualele poluari accidentale.
Poluarea accidentală a apelor freatice ~i a solului poate fi consecinţa producerii

unula dintre următoarete evenimente :
- colmatarea cărninelor — decantor de colectare a apelor pluviale ;

- eventuale fisuri ale sistemelor de canalizare
- §suri ale peretilor bazinului de stocare a dejectiilor— ape tehnologice
- Fisuri ale peretilor platformei de stocare a dejectiilor

Măsuri pentru prevenirea poluărilor accidentale adoptate de către beneficiar:
- periodic , canalizarea de incintă şi căminele se golesc şi se curăţă pentru înlăturarea
depunerilor
- bianual toate instalaţiile sunt supuse remontului general .

- se fac verificari zilnice a starii bazinelor de depozitare

Modul de acţiune în cazul producerii unei poluări accidentale; diminuarea şi
combaterea efectelor produse

S-a întocmit pomind de la punctele considerate ca fîind critice , în strictă corelare
cu metodologia cadru a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
prevăzută în Ordinul nr.278/l997 al MAPPM.
1.Intervenţia în cazul spargerii conductelor 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 desfăşurării operaţiunilor;

- colectivele cu atxibuţii penLru iniervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării
adoptă următoarele măsuri:

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

- izolarea conductei prin blindare;
— identiňcarea spărturii ;

aburirea conductei;
— înlăturarea produsului deversat;
— intervenţia pentru înlăturarea 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 sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

După rernedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire al
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apelor , APM ~i restul f’orurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirea
responsabi]ită;ilor .

2 .Intervenţia în cazul spargerii unui rezervor constă in :
- anunţarea rapidă a conducerii
- conducerea unitäţii dispune anun;area persoanelor sau colectivelor cu atribuţü peritru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;
- conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor , pornpierii , 1PM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
- colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuri :

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

- supravegherea permanerită a stării cărnirielor decantor , până la eliminarea
completă a efectelor poluării ;

- izolarea rezervorului spart şi predarea lui echipei de intervenţie;
- intervcnţia peritru înlăturarea defecţiunii ;

- proba de etanşeitate;
- repunerea în funcţiune a rezervorului ;
- recuperarea produsului deversat de pe sol ;
- înlăturarea produsului deversat de pe sol;
- decopertarea solulul în zona contaminată Cu colectarea solului iafestat;

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că flu sunt suficiente
mijloace sau daca existä pericolul de extindere astfel încät 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 sisternul de gospodárire al
~pe1or , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor.

3. Intervenţia în cazul unci deversări constă în:
- anunţarea rapidă a conducerii
- conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
iritervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;

- conducerea unită;ii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor, pornpierii , APM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
- colectivete cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuri :

o colectarea şi recuperarea produsului deversat ;

o supravegherea permanentă a stării cárninelor;
o decopertarea solului în zona contaminată cu colectarca solului infestat;
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Dacă pe perioada realizării cetor de rnai 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 sprijinut unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sisternul de gospodărire at apelor .

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sisternul de gospodărire al
ape~or , APM şi restul foruritor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
rcsponsabilităţilor.

Nurnere de telefon pentru anunţarea producerii unei poluări :
A.N.Apele Rornâne — Directia Apelor Crişuri : 0259.444237, 442033
APM — Bihor: 0259.4445 90
Garda Nationala de Mediu — Bihor :0259.442500

6 . Sesiiari si reclamatii din partea publiculni
In anul 2021 flu au fost reclamatii din partea publicului pentni activitatea

desfasurata la Penn Avram lancu apartinand SC Grupul de Producatori Came Pasare
Nutrieritul SRL Palota.

Publicul interesat poate sa consulte la sediul Sc Grupul de Producatori Came
Pasare Nutrientul SRL Palota, din str. Carnpului, nr. 1, corn. Palota, judet Bihor sau la
punctul de lucru Ferma Avram lancu, docurnentatia depusa in mornentul revizuirii
Autorizatiei integrate de mediu ( cerere, formular de solicitare, rezurnat netehnic, raport
de amplasarnent ), Autorizatia integrata de mediu aferenta fermei Avrarn lancu,
Autorizatia de gospodarire a apelor aferenta fermei Avrarn lancu.

EcJ~0
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RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2451/24.09.2021
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~E~Ffl9R1~ fl~ESĂ~: C C~PMPML DE PRODIJCĂTORI CARNE PASĂRE NUTRIENTUL

~.HdBihor

NR. CERERE**: 3860/09.09.2021

FELUL PROBEJ: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADREsĂ: Foraj do monitorizare P0 — Fermă tineret găini ouătoare, Avram
ancu, jud. Bihor

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

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

tO.C;5lŢ:ć—flNl PPOE~r:• ?c~pient plastic ii

JATA /ORA PRELEVĂRIIITEMPERATURA LA PRELEVARE: 14.09.2021/1 420/1 4,200

NR RECEPTIEĺDATA/ORĂ~ ?7fl-V1 509 2021/3°°

DERIOADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 15.09.2021-22.09.2021

:\V~EF~SM 9.;
iR~zuItjľp~s~ ~r.~A;ľi3r soot Cefltr~::ate To tabelul or. 1 şi se referă numai Ia proba supusă incercării

~ ~ ~‘1LÍ-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rămäne
aboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Ţncercare to a~te scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR \

Prof. Asoc.D~Äňca., Elena Gurzău

din 2 ľ ««:- ‘„~~ FL-li-OS
Ediţia: 6/01.19; Reviz~a: 4/01.21



NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE
CRT ÍNCERCARE tiM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

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

P0-05
SR EN ISO 10523: 2012

2. pH Ia 20°C Unit.pH 6,96 PTLI9

Consum chżmic SR ISO 6060:1996
3. de oxigen mg[02]/I < 30 PTL-06

(C000r)
Consum SR EN 2581 3:2000/ C91 :2009

4. biochimic de mg[02J/I 5 - SR EN 1899-12: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05
Azot amoniacal SR ISO 71 50-1 :2001s~ (NHĽ) mg/I 0,028 PTL-01

SR ISO 26777-C91: 2006
6. AzoUţi (NOi) mg/I 0291 PTL-04

8. Fosfaţi (P043) mg/I 0,42 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15

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

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms(ä~ehc.ro.
3. lnformaţiile marcate cu . ** “ sunt furnizate de client.
4. Pentru încercarea’ Indice de fenoľ’ valoarea din paranteză reprezintă valoarea informativă.

Verificat
Şef laborator

chim. Angela Vălcan

ii

TABEL NR. ‘1

7. Azotaţi (NO3) mgĺI 10,8

Note:

SR EN ISO 10304-1: 2009
PTL-92 I.....

1.,,<” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU aunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

Întocmit
Responsabil încercări (

dr.chim. ţylarincas Olivian

N
ľ’
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RAPOPJ DE ÎNCERCARE NR. 2452/24.09.2021
Exemplar 1 din 1

‘:EN~PFJÇtI’SP’JADRE~-ĹH~- GP’UPIJL 06 PRODUCĂTORI CARNE PASĂRE NUTRIENTUL
:.. r;.,G::i, ;; «Ĺ,’,’1:’:»,~ ~r. 1. ~ud. Bihor

NR. CERERE**: 3860/09.09.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Foraj de monitorizare P1 incintă — Fermă tineret găini ouătoare,
Avram lancu, jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform proceduril operaţionale
PO~05
..~:cJ’;~:NŢ!”iJ’,uM P~LCDE~; racipient plastic 1 I

ATA JORA PRELEVARiUTEMPERATURA LA PRELEVARE : 14.09.2021/1425/14,1 °C

~ RECEPT!E/DAŢAJQRĂ: 3295/1 5.09.2021/8°°

°ERIOADA EXECUŢ1EI ÎNCERCĂRILOR: 15.09.2021-22.09.2021

~.VER’Ĺ(SMSNT:

Pezur1~a :n7ercăr:ior s’jr~ oe;:nhzate fn tabelul nr. 1 şi se referă numai Ia proba supusă incercării.
O~ ĺ:eWarć es~e il:Uc:KC irlir-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rămáne

Iaboratorului.
3.Se nterzice reproducerea Raportuiui de Incercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECŢ.OR~,

Prof Asoc Dr Ańc~’ELena Gurzău

Pag Io~n~ ;“ FL11O3
- Ediţ~’6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I
(

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE
CRT ÍNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISÄ** ÎNCERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă 50 5667-3: 2012~ subterană ISO 5667-11: 2009

P0-0 5
SR EN ISO 10523: 2012

2. pH Ia 20°C Unit.pH 694 PTL-19_____________________

Consum chimic SR ISO 6060:1996
3. de oxigen mg[02j/I < 30 - PTL-06

(000Cr)
Consum SR EN 25813:2000/C91:2009

4. biochimic de mg[02]/I 4 - SR EN 1899-1,2: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05
Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NH4) mg/I 0,023 PTL-01

SR ISO 26777-091: 2006
6. Azotiţi (NOž) mg/I 0,287 PTLO4

SR EN ISO 10304-1: 2009
(7. Azotaţi (NOsi mg/I 8,29 PTL-92

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

ISO 9964-1:1993
9. Potasiu (K)* mg/I 2,11 - PTL-33

Note:
<» rezultate sub limita de determinare a metodei.

Informat,HIe marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii
suplimentare vă rugăm să solicitaţi certitĺcatul de acreditare Ia cms~ehc.ro .

3. Informaţiile marcate cu ,,~“ sunt furnizate de client.
4. Pentru încercarea” Indice de fenol” valoarea din paranteză reprezintă valoarea informativă.

Verificat
Şef laborator

chim. AnQęIa Vălcan

Întocmit
Responsabil încercări

dr.chim. Marincas Olivian

‘I.
2.
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(‘:NR. CERERE: 861124.11.2021

tELt;L ,~~ąOBEI: so~ ‘‚adâncirne 30cm)

LOC D~! PRELEVAREJADRESĂtt~: zona iazuri stocare đejecţii — Ferma reproducţie găini
ouătoare-Avram lancu

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - speciaflst cie mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODIJI. OE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR: conform proceduril operaţionale

, ‘‘ ,~~,OBE; recipient piaszc~30O g

~ArApRELEVĂRU..~4. 2i21

“. ‘~ ‘‘‘ .‘: )ATNORĂ:ttYt~i 2~Y2!~ ~

, ‘)t”:, ~~G’ ~‘~I ~CERCĂRILOR: 25.11 2021-17.12.2021

AVc»~’ ‘:it’% ‘:‘

1,Rezulta ‘~. , . :~‘~ :a~.i~ r~ ~ st ;‘5~e:~ nrai ‘a proba supusá incerc~r~
2.RaporL’ je ~nce;’are este ‘~ocm.t iMr-un exemplar care se difuzează benefĺciaruluí. jar copia sc~”a’ă ršmâne
Iaboratorului,
3 Se interzlce reproducerea Raportulu, de Incercare în alte scopurl decát ccl pentru care a tos’ eliberat sau
•‘aorojce’ea par iă a Raportului de Încercare,

APROBAT
DIRECTOR

~‘n~f. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzău

FL.11.ć~k
‘MIt



: ~ •JU.5b1

~SO 1033 7:20~Ą:~:o ~ ::

~c0uue KGb in pa
pťoba uscata a aer I SR 7i34~13’ 205
~:ra~i masa aoL. ~ ‘ RTL-19
vclum sobuťe =

ľL?~)___________ -- __________

. JSTAS7184-2 1985&‘ZC! ţN) Jo a u 0~2 ‘ PTL-02

4. Fosfor (p)* 100,67 SR ISO 11263. 1998

mg5. í-’zoraL~ţN-NOs) 1214 - , ‚

. Metodologfa as anahza

6 AzoUti (N~NOj)* mgNĺ 025 aarochimica a solului-i98i
. -_____

Note:
1.,’ rezultate sub limits de determinare a metodeL
2. Informatiile marcate Cu . NU aunt acoperite de acreditarea RENAR Fentru detalii

suplimentare vă rugărn să solicitaţi certľficatul de acreditare a cms~ehc.ro
3. Informahile marcate Cu ,, aunt turnizate de Client

Verificat łntocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. An~eIa Vălcan dr.chim. Diana Cioboteru
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LÁBQRATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE ŞI BIOTOXICOLOGICE NCERCARF
Loc. CIa] Napoca, I3usuioeului 58, 400240 ‚0~ Li

RE A$

SREN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 3292 120i22021
Exemplar 1 din 1

BENEFICIARIADRESĂ**: SC GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE PASÁRE NUTRIENTUL

SRL, bc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE**: 861/24.11.2021

FELUL PROBEI: sob (adâncime 30 cm)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: zona iazuri stocare dejecţii — Ferma reproducţie găini
ouătoare-Avram lancu

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

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05
RECIPIENŢII CANTITATE PROBE: recipient plastic—300 g

~DATA PRELEVĂRII: 24.11.2021

NR RECEPŢIEIDATAIORĂ: 4138/25.11.2021/1100

PERIOADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 25.11.2021-17.12.2021

AVERTISMENT:

1.Rezultatele încercărilor aunt centralizate Tn tabelul nr. 1 şi se referă numai Ia proba supusă incercării.
2.Raportul de incercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rărnâne
Iaboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de ĺncercare.

APROBAT
DIRĘCTOR

Prof Asoc Dr Arica E~z~urzău
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TABEL NR. I

DENUMIRE
ÎNCERCARE UM

VALOARE
DETERMINATĂ

VALOARE
ADMISĂ**

METODA DE
ÍNCERCARE

2. lnformauile marcate Cu
suplimentare vă rugăm să soliCitaţi Certificatul

3. Informatiile marcate Cu ,, ** ‘ sunt furnizate de Client.

Verificat
Şef laborator

chim. An~eIa Văkan

ľ

NR
C RT

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

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

2 proba uscata Ia aer~ (raport masa sol: Unit.pH 724 SR 7184-1 3: 2001PTL-19
volum solutie =

1:2,5)

3. Azot (N)* % s.u. 0,21 STAS 7184-2: 1985
PTL-02

4. Fosfor (P)* mg/kg 10067 1 SR ISO 11263: 1998 .

s.u. PTL-60

5. Azotaţi (N~NO3)* mgN/ 12,14 -

~ Metodologia de analiza
6. Azotiţi (N~NOj)* mgN/ 025 agrochimica a solului-1 981

kg_au.

I .»c” rezultate sub limita de cieterminare a metodei.
* “ NU aunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru

de acreditare Ia Cms@ehc.ro.
detalii

Note:
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~ntocmit
Responsabil încercări

dr.chim. ~iana Ciobotaru
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