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IL&PORTUL ANUAL DE IVIEDIU PENTRIJ ACTIVITATEA
~‘ 1i’NGR JORIE P01W PALOTĄ

: -: h:tRO FAF~: 5RL O~DEA

I .Aetivitatea de productie in anul ,Z021

1.]. P,-oťjucj’j,~ obtinut’-,
La Ingrasatorie porc Palota apartinand SC Repro Farm SRL, activitatea consta

in cresterea porcilor in 10 hale avand o capacitate torala 24.000 capete.
In ť2rrna au fost in amil 2021, in medic 16.1 11 eapete I luna.
J.~. ~2HSr;Ĺz ĹI~ :n:ţtć’y-jjçn-j,,7p

crcs(erca porcitor se ťoloscsc ca si materii prime ~iraje produse de Sc
Nutrientul SA Palota. In anul 2021 s-a folosit o cantitate dc 13.873.980 kg furaje (
COnsum 2,35 kg / pore / zi 13.873.980 kg: 365 zile = 38.0 10 kg/zi: 16.111 capete =

2,35 kg! pore /zi )( norma BAT este de pana Ia 3,1 kg ! porc / zi).
1.3. ~ tie s”bstanz’e dezinfectante
In anul 2021 pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a porcilor s

an folosit 480 kg Virkon S ca si substante dezinfectante. ( consum 0,02 kg substante
dezinfcctante/ mp spatiu productie )( 480 litri ! 21170 mp = 0,02).

1.4. Consum tie api-i
Pc parcursul anului 2021 s-a folosit o cantitate de 60.500.000 litri apa.

(consum 10,28 litri ! pore ! zi — 60.500.000 litri : 365 zile = 165.753 litri!zi: 16.111
capete = 10,28 litri ! pore /zi )(aici Sunt incluse apa pentru baut, apa pentru spalarea
halelor, apa igienico-Sanitara).

1,5. Utiljtaýl~’ [a Jn~’rasatoriepoi-c Palota in aizul 2021:
- apa captata : in anul 2021 s-a folosit o cantitate de 60.500 mc apa.
— nu exista evacuari in cursuri de apa.

‚143n am(l ~92J aujost generate urmatoarele ţipuri 4e deseuri:

_________ — tone-
Generate ŞIoriHcateEIiinate~stoc~1

me3 0,00 52,8 0,00 52,8 0,00

2. Dejectii animaliere I tone 11186,00 16350,00 15397,00 0,00 12139,00

Hk02.01o6)
3. Cad~~ animale tone f 10,710 247,920 0,000 258,630 0,000

L_H Ł°2- L~. H



Raport an on! de niedju Ia SC Repro Farm SRL Oradea - Ingrasatorie pore Palota~ anul 202

4. Descuri de Ia
m~dicamente

tone 0~0O00 010000 0,0000 0,0000 0,0000 :

(15.01.06)

6. Arnestecurj
metalice
(16.01.17)

[ tone 0,00

0,00 : 0,00

0,00 0,00

1. 7. Exista contracte incheiate cii:
- SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica
- SC AVE BIHOR SRL Oraclea — pentru deseu menajer
— SC Ecoprovet SRL — penlru incinerare cadavre anirnaliere
- SC AKSD 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

p~Jitici~ do orevenire a accidentelor gci~ierate de substante periculoase

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Ingrasatorie porc Palota
apartinand SC Repro Farm SRL exista numit responsabil cu BIRA RAZVAN.

Deasemenea, la nivelul fermei exista numit responsabil cu verificarea starii
retelei de canalizare si a lagunelor de depozitare a dejectiilor, pentru prevenirea Si
detectarea eventualelor poluari ale mediului.

0,00 0,00 :

0,00 0,00

LMateriaieplastice(Honeo,00 ü,o6 0,00 0,00~ 0,00
20.0’ .39~ ) :

g. Deseuri tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
~ medicamente

~I( 18.01.09)
9. Ambalaje subst. tone 0,0000 0,1187 0,00 0,1187 0,0000

~ Dezinf’ect.
(15 .0 1. 10*.)

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

TOTAL 11196,71 16650,84 15397,00 311,55

2. Sistemuj de management de mediu si modul de implemnentare a

A f’ost intocmit Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, si a fost instruit personalul in acest sens.
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La nivelul Yermei au ťost intocniitc Lirmatoarele registre c[e evidenia:
— ovirlenta gestiunii deseurilor generate. Ia Inerasatorie porc P&ota

—~:tr~ c’.;~:::’t. .:~ -~. S [n~rasatorie pore Palota
: :-:~a :ic’:~ enccL’: t: m~edi~. [:1 {:J1~atOriC porc Palota

— c’:ideri~a reclamaŁiiior ctc medtu, [a ingrasatorie poic Palota
— Plan de inchidere, Ia Ingrasatorie ~OľC Palota
— evidenta butetinelor de analiza pe Yactori de mediu, la Ingrasatorie porc Palota.

In legatura cu politica de prevenire a accidentelor generate de substante
periculoase, Ia nivelul unitatii a Yost instruita d-nul BIRA RAZVAN.

Substantele penculoase folosite in unitate sunt dezinfectantii Yolositi in
co~oerir:ti de pana ~a 1% si deseurfle de niedicarnente. Dezinfectantii sunt depozitati
S ‘::.~-.-:-: ~eciata, Ia: dcs~u~-: ctncuicaivente sunt depozitate in recipienti speciah
pusi [a dispozitia unitatii de catre SC AKSD Rornania SRL (agentul colector).

In anul 2021 la Ingrasatorie pm-C Palota flu au Yost inregistrate incidente legate
de manipularea, depozitarea si f’olosirea substantelor periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu

3.1. Ape subterane
In anul 2021 la Ingrasatorie porc Palota s-au efectuat analize la puturile de

observatie ( 3 puturi ) amonte de ferma ( 1 ) si de langa iazurile de depozitare a
dejectiilor ( 2 ) ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) Cu frecventa de monitorizare
semestriala, la indicatorii solicitati in actele de reglementare emise.

Nu au Yost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.
S-au anexat 3 buletine de analiza pentru apa subterana din puturile de

observatie ( 3 buletine analiza pentru semestrul I al anului 2021 — RI. nr.918, 919,
920 / 15.04.2021, 3 buletine analiza pentni semestrul II al anului 2021 - RI. nr.2434,
2435, 2436/24.09.2021).

3.2. Ave u~ate menu/ere
In anul 2021 la Ingrasatorie pore Palota s-au cfcCruat analize Ia apele uzate

menajere din bazinul vidanjabil betonat aferent fi[trului sanitar ( efectuate de C.A.O. )
cu &ecventa de monitorizare ‘la fiecare vidanjare “, la indiCatorii solicitati in actele de
reglementare cmi se

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

analiza pentru apa uzata menajera ( 1 buletin de analiza pentru anul 2021 — RI.
nr.327 /01.03.2021 ).

)



Rapui~ anLţal du mediu a Sc Repro Farm SR L Oradea iigrasatorie p01-c Palota. anal 202 I

3.3. ‚4er - mush
In anul 2021 Ia Ingraso~orie porc Palow s-au efectuat anaiize Ia limita dc nord

. :~. :. . : ~. 5 - ..~: 1125 — hic[ro2en sutfurat Ia limita

±:. ~ c~paZit’ ţ cťecluatc de C.M.S. Cluj-Napoca )

. ~ľcJVCLI ~a dc moni to rizare “ anual in pcrioada i u ic-august “, ta indicatorii soU citati in
~tctete de reglementare emise.

Nu au ťost inregistrate clepasiri ale valorilor lin-iita de prag admise.
S-au anexat 6 buletine de analiza pentru aer - imisii (6 buletinc analiza pentru

anul 2021 —Ri. nr.1789, 1790, 1803, 1804, 1830, 1831 / 15.07.2021).

.:~NEXĄ
-.. -~ r~

Formular pontru raportaro PRTR

Partea 1: Datelo do referinţă

Datele operatorului
Anul de referinţă 12021
Numarul do identificare,

codul complexului industrial *

Numele societăţń mamă SC NUTRIENTUL SA PALOTA

Numele complexului industrial INGRASATORIE PORO PALOTA

Strada -

Numarul —

~ Codul postal 417195

~ Oras/sat PALOTA

Codul CAEN ** 146

Activitatea economica principală Cresterea intensiva a porcinelor

~ Bazh hidrografic CRISURI

Longitudine 624442,62

Latitudine 25795853

*
) pentru prima raportare in Registrul E-PRTR se va compieta do către autodtatea do

mediu competontă urmând ca în raportările următoare acesta să fie completat do către
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oporatori

) ~ var o~mn!etq ro~~ oar H CĄFN intratA To viqoare de Ia 1 anuarie 2008 cc

- Confidentialitatea asupra datelor operatorului
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de mai jos )
ConfidentiaUtatea datelor Da Nu

~ [x}
Datele Motivul confidetiafltatii

Observatii asupra confidentialitatü

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul producu& 16.111 capete

Numarul instalatiilor 1

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

Numarul angajatilor 9

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

S



Km~ori uiiuJ tk mcdiu a SC p~.iarw SKL Uradea [agrasatoric poi~c PaIout. LłIWI 202

Activštatea IPPC

Activitatea principala 7 ( a ) ( i )~nsta~atii pentru 6.6. a) nstalatii pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasarilor sau a porcilor
pasarHor cu 0 capacitate cu avand o capacitate mai mare de
mai mare de 40000 de 40000 de íocuri pentru pasari.
locuri pantru productia de
pasari.

.-:v:-~tĹ~caro -. -
. .. ..

~t~~ő;a:ů or~j~na
~—.- ----.

***) activitatea principală este doar una singură

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

os)
Confidentialitatea dat&or da ~‘ flu

~J
Date Motivul confidentialitatU

Observatii Confldentiahtate

H
6



Rapoi-L anual de medlu Ia SC Repro Farm SRL Oradea — Ingrasatorie pore Palota, anul 2021

* ) Pentru M = Metoda analitica utiHzata
Pentru C = Metoda de calcul utilizata.

Partea 3:
a)

Emisille ci transferurile in afara
Emisiile in aer

amplasamentului

Poluant emis A E R
“Jr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda uUlizata

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

Amoniac ( NH3 ) 10000 104700 0 C EMEP
M’~Ian ( C114) 100000 128900 0 C EMEP
Piotoxid do azot ( N20 ) 10000 0 0 C EMEP
Parlicuic iii suspensic ( PM 10) 50000 2300 0 C EMEP
Dhxkido azot ( N02) 300 0 C EMEP
Coiiipusi organici volatili ( NMvoc) 8900 0 C EMEP

± ) Pentru M = Metoda analitica utflizata
Pentru C = Metoda do calcul utiflzata.
Pentru E — flu este necesara deciararea metodei

Conbrrn datekr de ernisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră so înscriu Tn Registrul E-PRTR?
( ‘~á rugăm h~íaţi căsuţa corespunzăloaro)

da L~Li
b) EmH~~iio in apa ( ernisiL directe în apa)

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

Anexa 1 do prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, F) * )
(Kg/an) (kg/an)

Nu este cazul - - - - -

7



Raport anual do mecilu Ia SC Repro Farm SRL Oradea - Ingrasatorie pore PaIo:a, anul 2021

Conform date~or de emisie raportate şi a prevederilor H.G. nr
(vă rLlgăm b~(niJ cäsuţa corespunzătoare) da

____ d) Trc~~s ~erul poluantilor in apa uzata

Pohiant emis ________________

Nr. düi Denumire poluant
Anexa Ii

Pentru E — flu este necesara declararea metodei
Conform Jatelor de emisie raportate şi a prevederilor HG.

PRTR? (vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) cia

C]

Nr. din
Anexa II

Emislile in sol
Poluant emis

Denumire poluant

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

_ r~HX~J

SOL _________________

Valoarea
de prag
(Kq/an)

Cantitatea totala
anuala (kg/an)

Emisia
accidentala

(kg/an)

Metoda Metoda utilizata
(M, C, E)

- Nu este cazul - - - - -

140/2008 instalaţüle operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?

Valoarea
de prag
(Kg/a~±

Cantitatea totala
anuala (kg/an)

Transfer in apa uzata
Emisia

accidentala
(kq/a n)

Metoda
(MICE)

Metoda utilizata

Coníorm cat.’• emisie rapodate şi ~vevedeńior HG. nr.140/2008 insta!aţhle operate de Dumneavoasträ se înscriu în Registrul E-PRTR?
( vâ rugăm . : ~~üuţa corespunzătoar:~ da nu

8



Raport anual cia mccliii Ia SC Repro Farm SRL Oradea - Ingrasatorie pore Palota, anul 2021

e) Evacuarea deseurilor periculoase > 2 tla

In interiorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala

____________ (M, C, F) _______________ anuala (kg/an) _____________

Pentrí ‘íalorificare - - - -

Pentru eliminare - - - -

(D) _________

In aite tan Metoda Metoda utiliizata Cantitatea totala Numele Numele intreprinderfl de Adresa amplasamen:ului
(M, C, F) anuala (kg/an) intreprinderii de valorificare/ ehminare efectiv de

valorificare/ valorificare/eliminare
eli m in are ________________________

Pe-itru valorificare - - - -

________ ______

Pentru eIiminae - - - -

(D) ___________ _________ _________________

Coiĺorm datelor de emisie raportate şi a prevederilor H.G. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriU în Registrul E-PRR?
(vá rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ri ~ r~_.i

f)____ Evacuarea deseurilor nepericuloase > 2000 t/a _____

In inte loru! (arii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totah anuala (to/an)

___ ____ (M, C, F) ___ _________________ ______ _____ .

Pentru va!nriĺi;aro - - 15397

Pentru eflrnina - - 31155 .

Conform d3k:kr emisie raportate şi a nrcvederilor HG. nr.140/2008 instaiaţiile operate de Durnneavoastră se înscriu în RegistrLll F-PR~R?
vă rugăm h~;.i r~asuţa corespunzătoarr ; da r~2.M,

9



Raport anual do mcdw Ia SC Rcpro Fanîi SRL Oradea — Ingrasatorie porc Palota, anuĺ 2021

Confidentialitatea datelor pentru emisia in aer si apa
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de ma! jos )

da __ flu __

Poluant emis Date confidentiale A E R
Nr. cm Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda uťilizata Grupa do poluanti Motivul confidentialitatii

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

da~__ flu

~H

Po1jan[omis Date corifidentiale A P A
Nr. din Denumire poluant CanUlatea Emisia Metoda Meloda utilizata Grupa de poluanti MoUvul confidentialitati!

Anexa totala anuala accidentala ( M, C,
(kcj/arý (kg/an) E) .

10



Raport anual do modiu Ia SC Repro Farm SRL Oradea - Ingrasatone porc Palota, anul 2021

h) Confidentialitatea datelor pentru emisia in sol sř transferul poluantilor in apa uzata

cia

Poluant emis Date confidentiale S 0 L
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti MoUvul confidentiafltatU

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

cIa [ flu __

Poiu2nt ernie
rnire poluant Can ( a tea

lotala mua~a
(kg/an)

Emisia
accidentala

(kg/an)

Date confidentiale Transfer in apa uzata
Metoda
(MC,

E)

Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul
confidertialitatü

— — — — —. I .

11



Raport anual de mecliu Ia SC Repro Fan~ SRL Oradea - Ingrasatorie porc Palota, anul 2021

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

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

In interorul tarli Metoda Metoda Cantitatea totala Motivul
(M, C, utüizata anuala (kg/an) confidentialitatfl

E)
Pentru valorificare - - - - - - -

(R)

Pentru eflminare - - - - - - -

(D)

In alto tan Metoda Metoda Cantitatea totala Numele Nurnele Adresa Motivu)
(M, C, utilizata anuala (kg/an) intrepninderü de intreprinderfl do amplasamentulu confidentialitatfl
E) valorificare! valonificare! I efectiv de

eliminare eliminare valorificare/elimi
nare

Pentru ~alonificare - - - - - - -

(R)

Pentru ci minare - - - - - - -

( D)

12



Raporľ anua~ du mcdiu ILl SC Repro Farm SRL Oradea - Ingrasatoric pore Palota, ann! 2021

Partea 4 : Persoana care completeaza formu~arul de raportare PRTR

.. P Si prPnuiue~a: DP\ACL1 DAN

0727.200924! 0259.471 811

E- Ma I:

Localitate

dan.dragu~nutrientuLro

PALOTA, ‘JUDET BIHOR

Data intocmirii,

28.02.2022

Semnatura si st-atî~iIa operatorului

13



kapori anual dc rilediLL In SC Rcnro Farm SRL Oraclcu — limrasatoi-ic pci-c Paluta. anul 2021

5. Plan operati v dej e~-enirc si management al situatilor de ur2enta peutru
• .n’~1 20 ~ 9. ~a {nç~rasatoric POre P& )ta

- ) ~ i1~2ntiflca: ~-~
~-~EPRO ł’ÄR~’[ StL Oradea

~~rma de proprictat~ : privată
3. Dat&e de identificare a societătii :

cod §scal : RO 42469755
nurnăr de înregistrarc Ia ORC Bihor : J5/686/2020
s~diu1 social : Palota, str. Campului, nr. 1, jud. Bihor

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

inventari&;c’a activităUţor , !ocur~or si instniaţiilor care pot furniza poiuări
:iJ~nta~-.- ;müsuri eri~ru çĂrev~nirea acestora

Nurnele instalaţiei:
Instalaţü pentru creşterea intensiva a porcilor, CU 0 capacitate mai mare de 2.000

de capete.

1 .Descrierea terenului
1.1 Aşezarea terenului
Ferma aparţinând S.C.Nutrientul S.A. este amplasată situate în intravilanul

localităţii Santandrei la aproximativ 1200 m faţă de zona rezidenţială a satelor Palota ~i
Tărian.
Comuna Santandrei se aHă situată în partea de nord-vest a ţării , zonă caracterizată de
terenuri relativ plane— Câmpia de Vest.
Amp1asamt~nwl fermel esto pe partea stangă a drurnului judeţean DJ797 Oradea-Cefa.

[.2 Dreptu~ aclual dc proprietate
Men;ionăm că societatea S.C. Nutrientul S.A. este proprietarul clădirilor şi

anexelor aferente acestora, terenutui aflat în folosinţa unităţii, conform extrasului de carte
hinciară cu numărul 56698 a Cărţii Funciare Oradea.
Din supraťaţa totală de 81367 mp pe care o exploatcază societatea ,21434 nap reprezintă
~iprat.ç~ amenąială.

Ferma este arnplasată pe un teren care se învecinează cu:
drwnui judetean 797, spr~ nord;
construcçii aparţinând fosLei ferme zootehnice spre sud;
unităţi economice spre est;

construcţii aparţinând fostei ferme zootehnice, spre vest.

.3 Utilizarea actLlală a terenutui

14



Raport anual đc mcdiii ta SC Rcpw Farm SR U Oradca — inwasatoric purc Palota ann! 202

Din supraťata totată de 81367 nip pe care o deline sociewiea, 2t434 mp reprezintă
~iip;tFată construită.

~ de Ecreri ooupcuă d : Fcună:
:.: j 434 mp, reprezentâ:ici supraĹeţe acoperiEe;

mp, reprezentând ulattbniie şi druinuri pictruiLe; 7900 nip iazuri clejectii
= 47722 rnp, reprezentând spaţii verzi.

In incinta Complexuhii se aflä următoarele objective:
~10 grajduri pentru animale hale de îngrăşare; sunt construcţii realizate din cărărnidă, pe
ktndaţti din beton, acoperite cu tablă;

20 buncăre metalice pentru depozitarea furajelor cii capacitatea de 17,5 tone fiecare;
•Carneră pompe, sunt construcţii realizate din cărămidă, PC fundaţii din beton, acoperite CU
tab 1~îri supraťarä de 60,16 nip;
MCaiu~ra necropsie cu depoz~t cacia’re in suprafaţă č~c 17,9 nip;
Filtru sanitar - în suprafaţă dc 17 1,5 mp, este o conszru~ţie realizată din cărămidă, pe

thndaţie din bcton, acoperită Cu ţiglă metaliCă;
.Łaguna de stocare dejecţii,trci compartimente inegale,în suprafaţă utilă totală dë 7900 mp ~i
Capacitatea totala de 20000 mc;
.rampa de încărcarc, în suprafaţă de 19 mp;
.staţia de medic tensiune şi zona de protecţie afercntă ( 93,31 mp);
platforme bctonate,drumuri de aCCCS şi spaţii de parcare, în suprafaţă de 724 1,98 mp;

Accesul vehicolelor se face pe o singura poarta prevazuta Cu dezinfector rutier,
amenajat corespunzator incat sa asigure la rulare acopeńrea anvelopelor Cu dezinfectant pe
intreaga circumferinta a rotilor.
Unitatea asigură spaţii necesare pentru depozitarea furajelor şi materiilor furajere, spa;iu
necesar magaziei pentru medicamente de uz sanitar veterinar ~i dezinfectante.
F{akie de porci siinť amenajare rorespunzator categoriei de producţie (creştere ~i
ingi1sare )asiguranclu-se tchrologia’conditii de microc] imal optime, putându-se dezinfecta
periodic snu de Cate on este nevoie.

Capacitatea totală a celor 10 hale de creştere şi îngră~are porci este de 24000 capete.
]. Microclirnatul este asistat prin sisteme computenizate care asigura un raport optim

între ternperatură şi umiditate. Sistemele rnonitorizcază temperatura din interiorul ~i
exteiorut halelor,sisterne!e de ventHatie. Sistemu! de ventilaţie funcţioneazä PC baza
de depresiune, acrul viciat este exhaustat cle ventilatoare iar admisia aerului
proaspăt se face datorită depresiunil create, tot sistemul fund comandat de către
calculatorul de proces.

2. Temperatura în hale este de 18-20 °C, umiditatea relativă de 60 %. Parametri de
microclimat in hale sunt dirijaţi automat prin sistemele de comandă cu care sunt
dotate halele de producţie. La inaltimea animalelor, in cazul ventilatici rriecanice,
vitezeic maxime admise ale aerului sum cuprinse mntre 0,3-0,Sm!s.

3. In anotimpul cald, pentru evitarea supraincalzirii incaperilor, se vor folosi nretode
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de inĽensi ăc~wc a veritihtici.
4. Ventikirca incaperilor cik corpol dc :iaciire ťi~trul sanitar Sc ťace naturaL prin

U
iii tihrui sam~ar: se asigura teinper:’ć crc dc 18-20 °C, o umiditate relativa de 20-
60% si 0 vihza a curentilor dc aer dc W2-0.3m/s.
Conform normelor sanitar veterinara vo1umu~ necesar de ventilatie pentm porci Ia

ingrasat in adaposturi neincalzite este :
— iarna : l3mc/blcap x 24000 capete = 312.000 mc/h
— vara : 55 mc!h/cap x 24000 capete = 1.320.000 mc/h

E:~p1oatatia de porcine corespunde urmatoarelor cerinte (cf.art.3 din Ord.nr. 76):suprafata
iiHcra dc pardoseata disponibita pentru fiecare suină in crestere: 0,65 mp pentru porcii cu o
:Ltate medic cuorin ~c imue 85 si 110 kg.
In compicEare ta prev~ckri1e anexci La Direc~iva Consiliutui 98/58/CE, sunt aplicate şi

arrnatoarele cerinte:
I.Aclaposturile pentru cazarea porcilor sunt proiectate astfel incat sa permita animalelor:
sa aiba acces la o zona de odihna confortabila din punct de vedere F1ZiC si termic, drenata Si

curatata corespunzator si care sa permita tuturor animalelor sa se odihneasca in acelasi timp;
sa se odihneasca si sa se ridice normal;
sa vada alti porci.
II.Pardoseala este neteda, dar nealunecoasa, pentru a se preveni ranirea porcilor, si astfel
proiectata, construita si mentinuta incat sa nu cauzeze raniri sau suferinte porcilor.
Pardoseala este adecvata pentru marimea si greutatea porcilor.
III.Intre două cicluri halele sunt curăţate,spălate şi dezinfectate,creându-se vidul
sanitar.Spălarea se face în două etape :iniţiaĺ se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile
de hrănire şi adăpare cc fürtunul,cu un volum mare dc apă Ia presiune scăzută după care se
coatinuă spălarea cu jet dc apă la presiune ridicată.
u’cziMccţia se face prin putverizare de sotupi deztnzectante in concentraţu de max I %.

IV.Toti porcii au acces concomitent şi permanent Ia o cantitate suťicientă de hrană şi de
asemenea la o cantitate suficientă de apă proaspată.
Popularea halelor
Popularea balelor se face cu tineret porcin, având vârsta de 90 — 100 zile şi greutatea de
nedic dc 25 kg, care provine din Complexul de reproducţie Sălacea,aparţinând grupului de
ľ ne SC.Nutrieruul S.Asau din ahe complexe autorizate.
Encipiul tehnologic apticat este ,, totul pUn - totul gol ,, , in vederea asigurării condiţhlor
o::iüne dc rnicroclirnat ~i zooigienă. In acest scop compartimente sunt in prealabil curăţate ,

spălate , dezinfectate cu ~Vircon văruite şi preîncălzite in timpul iernii, astfel mncât să se
asigure o temperatură de 20 - 22°C şi o urniditate relativă de 60 %. Ventilaţia este asigurată
prin ferestre rabatabile acţionate electric şi prin 14 ventilatoareĺhală.Halele sunt iluminate cu
cate 4 corpuri de iluminat cu Uuorescenţă.
Cre~terea
.-\iăposturile pentru tineret sunt prevăzute cu două alei de furaj are laterale şi cu clouă rânduri
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etc boxe, dispuse perpendicular pe axul tongituclinal at adăpostutui.Zona de defecare
reprezintă circa 30 % din supraf ta hoxei ~i este prevăzutä cii grătare din beton a~ezate pe
czInnIe CLI pernă do apä, prevăzute cii stă\ ~ar, construi~ Ia capătul ndăpostulLlLprin care so

devcrsarea dejecţiitor către canatul c•jlector general. Hrănitonrele sunt amptasate pe
perotele ctinspre aleile centrale ,iar adäparoa se realizează tip,, suzetă,, clintr-o conductă
comunä tuturor boxelor ,fiecare animal aspirând necesarut de apă.
Sistemele de ventilaţie, cuprind 22 ventilatoare!hală (P 2,2 kW, Q 13200 mc!h).

Fiecare sistern computerizat rnonitorizează clirnatul dintr-o hală.Sisternut de
ventilaçie funcţionează pe baza de depresiune, aerul viciat este exhaustat de ventilatoare jar
actrnisia aerului proaspăt se face datorită clepresiunii create, tot sistemul fund comandat de
către calcutatorut cte proces.
Finisare
Procesul de îngrăşare propriu-zisă durează între 60 75 zile, creşterea ponderală înregistrată
~ste de aproximativ 40-50 kg.Principiul tehnologic aplicat şi în această fază este ,,totul pun

— totul gol,, , în vederea asigurării condiţiilor optime de microclimat şi zooigienă. ~n acest
scop compartimentele din adăposturi sunt în prealabil curăţate, spălate , dezinf’ectate cu
vircon max 1%, văruite şi preîncălzite în timpul iernii, astfel încât să se asigure o ternperatură
de 20 — 22 °C şi o umiditate retativä de 60 %. Adăposturile sunt prevăzute cu două alei de
fürajare laterale şi cu două rânduri de boxe, dispuse perpendicular pe axul longitudinal al
adăpostului.Zona de defecare reprezintă circa 30 % din suprafaţa boxei şi este prevăzută cu
grătare din beton . Hrănitoarele sunt amplasate pe peretele dinspre aleile centrale,iar adăparea
se realizează tip,, suzetă,, djntr-o conductă cornună tuturor boxelor ,fiecare animal aspirând
necesarul de apă. Ventilaţia este asigurată prin ferestre rabatabile acţionate electric şi prin
ventilatoare. Halele sunt iluminate cu cate 4 corpuri de iluminat cu fluorescenţă .

Fermantaţie aerobä şi anaerobă
Dejectiile depozitate in compartimentele depozitului de stocare sufera urmnatoarele

procese:
fermentare aeroba — proces care are bc Ia suprafata depozitului mixturii de dejectii, de unde

so emite CO2 si NH3,H2S ;
- fermentare anacroba — proces care are bc in masa mixturii de dejectii, unde rezulta biogaz
ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici do NH3 si N2. Fermentarea anaeroba are si
un numar do efecte secundare: reducerea patogenibor din dejectii, reducerea emisiibcr do
niiros, reducerea continuwlui de azot si fosfor.
fmprăştierea pe câmp a gunouului

Cei trei nutrienţi se regăsesc in proporţii diferite în compoziţia diverselor
cornbina;ii organice şi anorganice care se forn-iează în urma proceselor fermentative ce au bc
în bataiijri. Datorită complexităţii proceselor fermentative ce au bc într-un timp relativ
îndelungat (4 -6 luni) şi a condiţiilor climatice specifice ťiecărui anotimp, cuantificarea
acestora pe baza bitanţului de materiale este irnposibilă.

Pentru păstrarea calităţii solului la administrarea gunoiului de grajd se face
acoperirea terenutui uniforrn,iar materialul administrat nu rămâne în agregate rnai man de 4 -
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ń cm. Uniformitatea dc irnprăştiere, inctiťerent ciacă aceastä operaţie se efectuează manual sau
[w:aŁntzat. d!cpä~eşie 75%.

:‘ an:~:~i aetivit~itor clestt;ur~:e ~ ipiă~:uiient :-a stabilit CLI Łehno~ogu~
iciaruib , cä potuarea accictentai~í a :wci este consecinça proclucerii unuia ctintrc

urn aĹuarele cveninienle :
-- eventualele tisuri apărute la condLictele dc canalizare;
--- tisuri ale peretilor bazinu~ui de stocare a ap&or uzate de la filtrul sanitar
-— Fisuri ale peretilor bazinului de stocare a dejectiilor

fisuri ale peretilor lagun&or de stocare a dejectiilor
Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale luate de către beneficiar
In vcderc%i etirninării posihiiită~ii producerii a unor accidente de acest tip se

rca: :Ýa:ă r~2uflt c-ne:~l la wate in~:atiiic en 0 trecventä bianuală , jar periodic este
urrnar~ta starea ~ehnicá a instataţnloi .

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

Poluarea accidentală a apelor freatice şi a solului poate Fi consecinţa producerii
unuia dintre următoarele evenimente :
- colmatarea cărninelor — decantor de colectare a apelor pluviale;
- eventuale fisuri ale sistemelor de canalizare
- ńsuri ale peretilor bazinului de stocare a dejectiilor de la pompa tocator.
- fisuri ale peretilor lagunelor de stocare a dejectiilor
Măsuri pentru preveriirea poluărilor accidentale adoptate de către beneBciar:
- 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 laguelor

.vlodul de ac;iune în cazul producerii unei poluări accidentale ; diminuarea şi combaterea
efectelor produse:

S-a întocrnit pornind de la punctele considerate ca fUnd critice , în strictă corelare
cu metodologia cadru a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
prevăzută în Ordinul nr.27811997 al MÂPPM .

i.~nerventin. în cazul spargerii concluct&or constä in :
-. :inun~area rapidă a conducerii
- conducerea unitătii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
inrervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;
- conducerea unităţii anunţă rapid sisternul de gospodărire a apelor, pompierii , APM ,etc şi
inforrnează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
.- colectivele cu atribuţii pentru intervenţie ~i pentru combaterea ef’ectelor poluării adoptă
următoarele rnăsuri :

golirea imecliată a conductei prin pomparea produsului vehiculat în rezervorut
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corespL!nzäwr ;

izoIat-e’~ cc’rĹc[uctej pt-in hlincjar.; ;

- ~:r1t~ -ďCJ SDă!tuľii ;

Horirc:, ~or~ductei ;

iniătur2:x~ DroclusLi [ui devers~,: ;

-interverttia pentru mnlăturarea d~t’ecţiunii ;
— proba dc etan~eitate ;
- repunerea ~n fLinctiune a conductei.

Dacă pe perioada realizärii celor de rnai sus se constată că flu sunt suficiente
tn~~loace s&u ctacä există pericohil de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

c’:Jucer~u un~~ă~ii sotici~-ă sprijinul urJtătilor cu cat-c S-aLl s~abilit anterior relaţii de
2~rľ~ă de ur~entă sh:cmu[ de gospodărh-e a~ apetor .

Ĺ~tnă remectierea situať~i conducerea unitătii anunçä sistemul de gospodăt-ire al
.pelor, APřvI ~i restul forurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirea

responsabilităţilor.
2 .Intervenţia hi cazul spargerii unui rezervor constă în:
- anunţarea rapidä a conducerii
- conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor san colectivelor Cu atribuţii pentru
intervenţie şi penn-u combaterea efectelor poluării;
- conducerea unită;ii anunţă rapid sistemul de gospodărirc a apelor , pompierii , 1PM ,etc şi
informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;
- colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
ui-inătoarele măsuri :
- realizarea traseului pentru transvazarea produsului din rezervorul spart în unul

corespunzäto~-, prin mânere de vane corespunzătoare şi pompare ;

-- sLĹpravc~he1-ea perrnanentă a st~rii căminelor decantor , până Ia eliminarea completă a
eŕ’ectek’:- poluării ;

- izolarea rezervorului spatt şi predat-ea lui echipei de interventie ;
- intervenţia pentru înlăturarea defec;iunii ;
-- proba dc etan~eitate;
- repunerea în funcţiune a rezervoruiui ;
- recuperarea produsu~ui deversat dc PC sol ;
— întăturarea pwdusului deversat dc pe sol ;

decopertarea sotului în zona contaminată cu co~ectarea solutui infestat;
Dacă pe perioada realizárii celor de mai sus se constată că nu sunt suRciente

mijioace 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 ~i anunţă de urgenţă sisternul de gospodărire al ape~or.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire a~
apc~or , APM ~i restul forurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirea

ponsnbJicăţitor.
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3. iratervenţia în cazul unei devers~ń constă in :
- ~nunţarca rapiclä a conctucerii
-..:..flC~C.:rea ur i~ăţii dispune ar: nĘarca p~rsoanetor sau coleciivelor Cu atribu~ii penlľLt
ir:’:rvcrĂe ~i oentru combaterea efectetor potuării ;

COfidLict’rea uiuĹătii anunţă rapid sistemLtI de gospodărire a apelor , pornpierii , APM ,etc ~i
incormează periodic asupra dest~~urării operaţiunhor ;

- co~ective1e cu atribuţii pentru intervenţic şi pentru combaterca efectelor poluării adoptă
urrrtătoarele măsuri :

o colectarea ~i recuperarea produsului deversat;
o supravegherea permanentă a stării cărnin&or;
o decopertarea soiuiui în zona contarninată cu colectarea solului infestat;
oc perioada reaLză~i i celor de rnai sus se constată că flu sunt su~ciente

mij~oac~ sau dacä cxistă pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

..onducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor ~u care s-au stabiht anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al ap&or.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire al
apetor , APM ~i restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor.

Numere de telefon pentru anunţarea producerii unei poluări :
A.N.Apele Române — A.B.A.C. Oradea: 0259.444237, 442033
APM—Bihor:0259.444590
Garda Nationala de Mediu — Bihor :0259.442500

6. Sesizari si reclamatii d~n_partea publiculni
In anul 2021 nu au fos recbmatii din partca publicului pentru activitatea

desťasur~a Ia ingrasatorie pore Palota apartinand SC Repro Farm SRL Oradea.
Publicul interesat poate sa consuhe la punctul de ~ucru lngrasatorie porc Pabta,

documentatia depusa ( cerere, formular de solicitare, rezumat netehnic, raport de
arnplasament ), Autorizatia integrata de mediu aferenta Ingrasatorie porc Palota,
Autorizatia de gospodarire a apelor aferenta Ingrasatorie porc Palota.

EC
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Ben~tkiar: S.C. REPRO FARM S.R.L.
supus îriccrcădi: Apă uzată

Nr. 327 /01.03.2021

Adresa: Oradea, str. ‘F. \ĺladimireseu, nr.55. ap.5

lunet tIc prelevare: Bazin apă uzată menajeră — P.L. ferma îngrăşare suine Palota
Cont÷a<t/coniandă nr, 858

Raport prcle’ arc: ur. 05
Prebă ľtlt.’’. :ttó d( 1_al, Al!

data: 22.02.2021

data: 23.02.2021

Data prclcvării:
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Ora prelcvăr: 09:50

Ltd probä: 327T5

Dctcrminäri fizico—chimice:

Unitric 1 Conc. may. admisăNr.
Denuln1rc inccrcarc de I Valoare dctcrminată Metocla de inccrcarcert. I

măsură NTPA 00212002
~ Tcmpcrawră uC 16 40
Ç~ pH unit pH/temp 7.0 ta 20.8 tC 6.5-8.5 SR EN ISO 10523:2012

I Suspensii lotale mg/I 33.6 350 SR EN 872:2005
~~O-& mg OjI 86.7 500 . SR 150 6060: 1996

K 5 ~CBO Ia 5 zile si 20 C mgOJl 23.2~ 300 SREN 150 5815-1:2020
WłAmoi~h mg/I 6.80 30 SR ISO 7150-1:2001
~Substai~ţe extractibile mg/I <20 (6.0***) 30 SR 7587: 1996

~De’ergeIui anionici ľ mg/I 3.17 25 MACH LCK 432¶( osfor total ( mg/I 0.694 5 MACH LCK 349

: .: ,~ n1Gr&t~c Nb stint acopcritc de acrcditarea RENAR. Pcntni dctalii suplimcntarc vâ rugăm solicitati

ccl LjiitUitii d~ acrL~~Iar~ Li c-mail : ‘‚~.lr~l ~liI»~ :uađ it>
** Incertitudine de mäsnrarc cxtinsă. distribuçic normală. pentru tin nivel de încredere de 95 %. k=2

Valoare de informarc
“ I diluţie! 1 replicä

Rezultatcle inccrcărilor sc rcferă doar Ia proba de apă supusă inccrc~irii.
Este interzisă reproclucerea parţiaki a rapor(ului de încercare ĺ3iră acordul scris al SC Coinpania de Apă Oradea SA
ĽNclnplarul original al i aportului tIe incercare sc cniitc beneficiarului.
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CERTIFICAT DE ACREDIT-\ RE

LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2434/24.09.2021
Exemplar 1 din 1

BENhC ,RIAIJRESÁ**: S~; REPRO FARM SRL, bc. Oradea, str. Tudor Vladŕmirescu, nr. 55,
BP. ., ~

t’JR. CERERE**: 1386109.09.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVARE1ADRESĂ**: Foraj de monitorizare P0 amonte - Fermă îngră~ătorie porc
Palota , jud. Bihor

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

MOD1iL DE PRELEVARE ~I CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-03
REC, -““E~”: “~VGLtJM PROBE: recipient plastic 1 I, rer~pient sticlă 1 I

-~AT-~ ‘or;’ PRELEVĂRIIÍTEMPERATURA LA PRELEVARE: 14.09.2021/10°2/10,4°C

NR F OE~9E!D1.TA/ORĂ: ‘7277/15.09.202118°°

PEkc~j~tj~—~ ~ĂccUt:i INC[:RCARILOR: 15.09.2021-22.09.2021

AVERTJSMENŢ:
I F : . or sunt centralizate în tabelul nr. 1 şi se referá numai a proba supusă incercării.
2.Rapu”Li -sú :flcčl~5l’e este în[cjçlnj~ îMU-url exemplar care se difuzeazä beneticiarului, ar copia scanată rămâne
laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Incercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reprodnoerea parţială a Raportului de ĺncercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anci,Elena

Rag. 1 din 2 -‘, : : :‘ - 2’- FL-11-03
, 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. 1

MR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMLNATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare ap~ ISO 5667-3: 2012
subterană 1505667-il: 2009

P0-05

2 pH Ia 20°C Unit.pH 6,78 SR EN ISO 10523: 2012PTL-19
Indice de

3. permanganat mg[02] /1 1 ,oo SR EN ISO 8467: 2001
(oxidabilitate) PTL18

~ 4. Cloruri (Cľ) mg/I 330 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92
~ Substanţe

ł ~ extractibUe Cu mg/I 5 EPA 1664 revision Bsolvenţi organici PTL-22
&ot amoniacal6. (NH4~) mg/I o,olo SR ISO 7150-1:2001PTL-01

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

8. Azotaţi (NO3) mg/I 13,4 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

9. Fosfaţi (P043) mg/I < 0,03 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15

~ 10. Sulfaţi (SO42) mg/I 121,6 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

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

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

3. Informa~iiIe marcate cu ,, ~ aunt fLrnizate de client.

C

Verificat Întocmit
~ef laborator Responsabil încercări

chim. Angela Vălcan dr.chim. Marinca~ Olivian

, I ....

ľ;
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‘:co’ditat —~

SR EN ISOJIEC 17025:291S

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2435/24.09.2021

CERTIFICAT DR ACREDITARE
U 947

Exemplar 1 din 1

~SC REPRO FARM SRL, bc. Oradea, str. Tudor Viadimirescu, nr. 55,

:.~. 5, i

JR. CERERE**: 1386/09.09.2021

‘.ELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj de monitorizare P1 iazuri dejectie
porc Palota , jud. Bihor

- Fermă îngrăsătorie

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

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

~clP~Ł7~ť~Ą’ ~UM PROBE: r~cipient plastic 1 I, recipient sticlă 1 I

~ATA I0ř~A ~;CLEVÁRU/TEMpERAŢjJ~~ LA PRELEVARE: 14.09.2021/10°7/10,8°c

JR RECEPŢIEIDAŢAIQRĂ: 3278/1 5.09.2021/8°°

PERIQĄ~~ EXECUT!E! ÎNCERCĂRiLOR: 15.09.2021-22.09.2021

- ‘r~r~2t çr.r.rral~z~~ în tabelul or. I şi se referă numai Ia proba supusă încercărü.
~.r~apor-wí ~.it ::~&rCaľe Cs~e n~ocmít ntr-un exemplar care se difuzează beneficiarului, iar copia scanată rămáne
laboratorului.
3.Se nterzŕce reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decät cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Tncercare.

APROBAT

CENTRUL DE MEDIU Si SĂNĂTAŢE Ceruilcare SRAC/IQNEiSR EN 1S09001-2015: 4738/13.08 2018
.0; . . . . Certilicaic SRAC/1QNEr Sit ISO 45001-2018; 1915/I0.04.2020

Biisu,ncu In: ~h, CIuj Napoc:: 400240, Ronu, nfl CcrĹiilcait SRAC/IQN1Eľ SR EN ISO 400 -2015: Di 1/13,08 2018
Id: 0264-432979, 0264-532972 Mm. McdiuIui 232/21.0720 dI:i[:c:iai::rsiotljj (IC ncdi(i

I ~3 1404 ‘.1,:: \Iiincii (criitic;il iI:iij(arc SSM 1304 ‘í” 05 2(I.

. ~‘.._i:.LC2 :::: ~:n~o;~w. 2:) 082019 Il1OiiiZor:vnr - ;pă pOUIIUi)
‘, %.t(IC.1.) 210/25.11 202 o~tpr:i~»J.-,mI Ţ.:’jçH

3!i8 I 2019 ~ii:dii iin:oic(
~‘-: ~2,. ,-‘“~!‘‘-, - d13 23.’.1C0 0264-530)179, ľ’: 026 530115

‘-U tic’’ . ,,‘. -«í’i;’-U’:’- 4. ;. G3. np.J0. ÍcI/%ix: 0236,5i8)71 L :,i;ńI: c’n~iI:,i,’ä)ehc.ro

. -CO- - . ;~ ,-.. ri;-~ CO-CĹIIMICE .Şi IŚIOTWC1CQLOGICE

‘~E \V— ..-‘
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FL-i 1-03
Iiţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

1’:.
fl
‘fl’fl

InformaţHle marcate Cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detahi
să solicitaţi certificatul de acreditare a cms~ehc.ro

Verificat
Şef laborator

chim. Angela Välcan
fp,î\

DEN U M RE
ÎNCE RCA RE U M

VALOARE VALOARE METODA DE
DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

a ă SR ISO 5667-1: 2007~ p 1505657-3: 2012
~ ~LąZrana ISO 5667-11: 2009

---—-~--—~--~_________ P0-OS_________
2 pH Ia 20°C Unit.pH 6,79 SR EN ISO 10523: 2012PTL-19

Indice de
3. permanganat mg[02] /l 0,63 SR EN ISO 8467: 2001

(oxidabilitate) PTL-18

4. Cloruri (CD mg/I 35,2 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92
Substanţe

~ : extractibile cu mg/I < ~ EPA 1664 revision B
soIvent~orjanici PTL-22

3 Azotamoniacal mg/I 0,008 SR ISO 7150-1:2001
4 PTL-01

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

8. Azotaţi (NO3-) mg/I 13,2 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

9. Fosfaţi (P043-) mg/I < 0,03 SR EN ISO 6878: 2005PTL-15

10. Sulfaţi (SO42) mg/I 121,2 .. SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

Note:
1.
2.

„<“ rezultate sub limita de determinare a metodei.

suplimentare vă rugăm
3. Informaţiile marcate CLI

,, ~“ sunt turnizate de Client.

Întocmit
Responsabil încercări

dr.chim. Marincas Olivian

FL-i 1-03
bdiţia: WU1.19; F<evizia: 4/01.21
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CEN ľ~UL DE MEDIU Si SĂNĂTATE Cerlilicare ~RAC’flUNE’I’5R EN IS09001-2015: ‘I738I3,0~2gl8
, . . Cerűfleare SRACJIONEŢ SR ISO 45001-2018: l9l5/ll).0.l,2020

Busui»cultji ~8, Cm3 Napoca 400240, RornaflIa Ccr(iflcarc SRAC/IQNEŢ SR EN ISO 14001-2015 :101 1113.08 2018
, ,,,~ I ci: 0264-432979, (l264-~32972 Mi,) \Icd,plu~ 232/21.07.20 clabora[or studii (IC niedhi

r,i’: (1~i~/ -534404 \In, ,.~L»r ahiliţarc5SM 3040/03(02016

Miii :: : uN.20 9 iiloni[ori,arc apa
19ŕ23.I1.2020 noxe proľcsion:i[c

I 2019 s(tidij iiiiij~içi l’C~ă:L’I.iI(‘ ,. ‘jar ( ~llltić,(, ‘:o, 234. Id: 1264.5311)I79. 1-’:,’: 1)264-53(11
. ,:~iii: ‘I. ‘-‘ ‘, 1’,,:» lii. (33. 0.30. !cVi’:i’:11236—3 18971 E—mail:

-‘. _

lila COO’,) ~ -
, ~ ‘ . ‘.1/i’ ,717!CO,, IHMI( ES! iW?TO\ir~,ila;Ic-E Ncr c&o

Sit EN ISO/fEC 12025.2015
CERTIFICAT DE ACREDIŢARE

Li 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2436124.09.2021
Exemplar 1 din 1

3ENEFICIAR;ĄDRESĂ**: SC REPRO FARM SRL, oc. Oradea, str. Tudor Vladimirescu, :‘:‘, 55

:~d. 61:»;:

JR. CERERE**: 1386/09.09.2021

FELUL PROBEl: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ**: Foraj de monitorizare P2 iazuri dejectie - Fermă îngrăsătorie

porc Palota , jud. Bihor

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

MODUL DE PRELE’JARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale

P «)-05

. :.C~HENŢ:. . LźLUH ;ĎRUc~.t: ÍCCI~IC~iI piastic 1 I, recipient sticla 1

. ~ -ORA:.:’,:~..~RIÝ’:-~:MPERĄÍURA LA PRELEVARE: 14.092021/1011/112°c
(,

~:Z4 RFCEPŢ~P’flA7~/oR&~ 1279115 :19 2021/8°°

F .:R;...A.DA E ;‘,Ľ~CUŢ~E ĺNCERcĂRILQR: 15.09.2021-22.09.2021

-NERTJSMENŢ:

1.Rezutatele încercărilor sunt c~::;’,l..:~te in ‘:betul or. 1 s~ se referă numaj a proba supusă incercärjj.
2.Rap . n de :~:‘~,:, este intocmit într-u~ exemplar care se difuzează beneficiaru~uj, jar copia scanatá ramăne
aboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportu!ui de Încercare in a~te scopuri decât cel pentru care a fost eflberat sau
r3producerea parţială a Raportului de lncercai-e,

APROBAT
DIREÇQR.,

Prof. Asoc. Dr. AűcaEiéna G rzău

: c’. ~,

~ag. 1 din 2 . ~ FL-I 1-03

EdiUa: 6/01.19; Revizia: 4101 .21



TABEL NR. I

VALOARE VALOARE METODA DE
DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

Indice de
3. permanganat mg[02] /l 031 SR EN ISO 8467: 2001

(oxidabilitate) PTL-18

4. CIoruri (CI) mg/I 35,7 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92
Substanţe

5. , extractibile Cu mg/I < ~ EPA 1664 revision B
s~r~jorganici PTL-22

6. A~amoniacaI mg/I <0005 SR ISO 7150-1:2001
4 PTL-01

7. Azotiţi (NO2-) mg/I < 0,005 SR ISO 26777-C91: 2006 (PTL-04

8. Azotaţi (NO3-) mg/I 13,2 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

9. Fosfaţi (P043) mg/I < 0 03 SR EN ISO 6878: 2005
, PTL-15

10. Sulfaţi (SO42) mg/I 120,6 SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

NR DENUMIRE
CR1 ! ÎNCERCARE U M

PHÝ~vare apä

2. pH Ia 20°C : Unit.pH 679

SR ISO 5667-1: 2007
ISO 5667-3: 2012
1S05667-11:2009
P0-os
SR EN ISO 10523: 2012
PTL-19

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

suphmentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia Cms~ehc.ro.
3. Informaţii!e marcate cu ,, ** ‘ sunt furnizate de Client.

Verificat Întocmit C
Şef Iaborator Responsabil încercări

ch~rn. Angela Vălcan drchim. Marinca~ Olivian

V

I-L-11-03Pag. 2 d~n 2
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, : CENTR UL DE MEDIU SI SĂNĂÎATE Ccr[il~c,,w SRAÇ/IQNIEŢ SR EN 1S09001-201Y 47$$!l3~is 21)18
. _ ~. . Ĺcn,Dcarc ~RAC/IQNEr SR IS04500l-201$: 10l5/I0.04.202i,1>,”,,,’ iI,i, ~S ( nj N ipon 400241) Ron, ~ ~ ~l AC/IONI [ SR N SC) 111)01 2Db 101 ‘I ()\ Dl

U ii 4 2 ro 1)264 ~32972 p \) psi 21 ))? 211 LI [‘„i ‘101 %IU(IIT IlL nt Li
1 ., , laarc 310-n -

I _ ‘, 2019 ‘lion non’

211)123i I 2O2~’I,n’c ‘nile i.:1 “1’’,. :
‘ IL ‘1J1’)—ii,il,ji,,i,,pei

-. --:.‘--. ~ ,-,.-—ł’--,j.;, i—’. ItI: (I2(,_.i~.._’.
‘‘. 8i’’- .. 0-- 4. DI. (~. :ip.30, teI!I~,’: 1130.i 1:’ I L-,n:,iI: __________________________

-1,:-
,- , ,:,---;.-. -:‘-Ĺ-)IIv - : -, -~ -~V it ()(,‘~ - -

Sit EN ISO/ILL l7025:2o’~
CERTIFICAT PP ACREDI L’RE

LI 947

2~APORT DE TNCEFZCARE NR. 918115.04.2021
Exemplar I din 1

C .~JADR,E.2-.~. 3-C REPRO FARM- SRĹ. oc. Oradea, str. Tudor Vladimirescu. m 35,

3., :. ü, or

n~P’. CERERE**: 1428/19.03.2021

CELUL PROBEI: ap-i subterană

Loc DE PRELEVARE/ADRESĂ**: Foraj P0 amonte - Fermă îngrăsătorie Palota , jud. Bihor

?ROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurfl operaţionale
20~05

ECIPIENŢUVOLUM PROBE: recipient plastic 11, recipient sticlă 11

: - ~REL-Ľ;:”C~MPERAŢURA LA PRELEVARE : 07.04.2021/0821/9,1°C

~ RECEPŢIE/DAŢAJOR2’: 121 0/08.04.2021J7~°

PERIOAÜÂ XECUTIEI INCERCĂRILOR: 08.04.2021-14.04.2021

AVERT IS MEN T:

- - -:--:‘ încercărilor aunt centr~:.:ú:e în tabelul nr. 1 şi so referá numai a proba supusă încercărh.
- - - : rrcare este intocmit intr-un exemplar caro :e ctfi::ează beneficiaruluj, jar copia ra:~ rä- :

3.Se interzice reproducerea Raportu~ui de ~ncercare hi alte scopuri decât cel pentru care a tost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de lncercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena Gurzău

•.~ŕ ~

r’
‘ ~Ĺ

1 (I~ 2 ‘ “~-“~ĺ :-:? FL-11-03

Editia: 6/01.19; Revizia: 4/01 21



:~pj NR. I

D EN U MIRE
C:::: ÎNCERCARE UM :

Pre;~3vare apă

n
0.

,;

subterană

vD. Sulf’~ţi (5Q42~) mg/I

Note: Ç
1.,,<” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate CLI . * “ NU suit acopeilte de acreditarea RENAR. Pentru detalii

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

3. Informatflle marcate cu ,, sunt furnizate de client.

Ve:i~:cat lntocmit
~ef aborator Responsabil încercări

tim. Angea-Vălcan dr.chim.~Marincas Olivian

VA LOA RE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA D~
ADMISĂH ÎNCERCARE CONFORMITATE

C

SR SO 5567-1: 2007
ISO 5667-3: 2012
ISO 5667-11: 2009
PO.-05
SR EN SO 10523:

pH a 20°C Unit.pH 7,07 - 2012
PTL-19

Indite de SR EN ISO 8467:
pemianganat mg[02] /1 096 - 2001
(oxktabWtaie) PTL-1 8

Cbnr (Of mg/i 25,5 - 2009
—~—~~____________ PTL-92

SR EN ISO 10304-1:

Subslanţe EPA 1664 revision B C
5. extractibile cu mg/I < PTL-22

soIven~i organici
Azot arnoniacal SR ISO 7150-1:20016. (NH4~) mg/I 0,008__—~ PTL-01

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

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

8. Azotaţi (NOi) mg/I 13,4 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

9. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,13 - 2005
PTL-15
SR EN ISO 10304-1:

116 - 2009
PTL-92 _________

ĺL-I 1-03Pag. 2 din 2
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



CENTRUL DE MEOW SI SÁNĂTATE QriflcaĽ SRAC/IQNETSR EN ISO 9001-2015. 4738/13082018

. CeriI1car~ SRAC/IQNF7ľ SR ISO 45001-2018: 1915/10.04.2020

lśfl%tIiljtfl in ~8 C It~ N 1)011400240 l(om,m, LIOlILU 81’ \LIIONI I 81Ł N 8(1 1(0111 201i 0 I/I, (IS 2018
I t~ 112l ‘~(~‘) 11264 ~32972 111ľ Ii,, 2/21 ((7 _fl 111001,1 L 510(10(1 ľ0cĹli(Ť

- - -.-‘o- . :i(O.;,(:,0,I(lowS5NI 130-0”

. .;10. -~ - 57.20 08.20(1) ,00Iutori;11w p”iabiIá

210/23.11 7?~hs,» IQL sil t»u.. .--

(I 2ľ11’( ~r.»:,] IIľľl’đC(
lIlt.’ , ,.: .‘ (,,(~ lI264—550~I9. J.’j .1::’,:

(70. ~ l-.”~”r, . 0. (.3. ,(,ţ(l’ lcl/Ei’: ll23(,-3I5’~( I-w:,,l: tn’’gfll:ltiľu:ehcs» -

7 j/( ~- 3 l(lYlIrr~ĺ RL’- ‘

1 0’ - -.., - . ‘‘ . ‚.--. . ‘.41 . ._.._

SR EN 1S0’IEC (7025.200-.

CERTIFICAr DE ACREDJIARE
LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE MR. 919115.04.2021
Exemplar 1 din 1

BENEF’,/:~D?E~~.*; E~ -~EPRO FARM SRL, Orac~ea, str. Tudor Viadimirescu. nr. 55,

ap. ~. u-:i.

NR. CERERE**; 1428/19.03.2021

FELL: PROBEI: a$ subterană

LOC DE PRELEVAREÍADRESĂ**: Foraj P1 iazuri dejectie - Fermă îngrăsătorie Palota, jud. Bihor

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

MOD.JL DE PRELEVARE Şi CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurü operaţionale

P0-OS
RECI2IENPJVOLUM PROBE: recipient plastic 11, recipient sticlă ii .

DAT.--~ ;CL.,-’ P :Lr:VĂRIUTE -i1PEF~ŢURA LA PRELF_VARE: 07.04.2021/0825/8,5°C

~R RECEPŢIEIDAŢA/QRĂ: 1 211/03.O4.2021/7~°

PER’ SADH XE~CUŢIE~ ÎNCERCĂRILOR: 08.04.2021-14.04.2021

AVE. ~3,
. .. Hor S’~3tcenLa~:a:e n tabelul nr. 1 Si se referá numaí a proba supusă incercării.

.~ R~ -.-. . . . ~ ~. - ..-~--~:a ínto:-~’ ~în~r-un exemplar care se difu:ea:ă heneřiciarului, ar copia s-ranată r~m~ra
0,7,..

3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare Tn sIte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

. APROBAT
. DIRECTOR

Prof. Asoc. Q~::~rÍca.EIena Gurzău
-. -.1~~ - -‚

~ „~

Fag. I &‘l 2 -~ ‘- - FL-11-03

Editia: 6/01.19; Revizia: 4/01 21



-~ 7:-”52L NR. 1

MR DENŁJMIRE I VALOARE
CRY ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ

rr~’~re ap:
subterană

VA LOA RE
ADMISĂ**

METODA DE
ÎN CE RCA RE

SR ISO 5667-1: 2007
ISO 5667-3: 2012
ISO 5667-11: 2009
P0-05

DECLARAŢIA DE
C0NF0RI~JI!TATE

SR EN ISO 10523:
pH Ia 20°C

10. SuIfaU (5042-)

Unit.pHI 7,02

mg/I 113

2012
PTL-19

SR EN ISO 10304-1:
2009
PTL-92

1.,,<” rezLiltate sub Hmita de determinare a metode].
2. Informaţiile marcate Cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

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

3. Informaţiile marcate Cu ,, ~“ sunt furnizate de client.

VeriUcat
Sef Iaborątor

chim. An~e~ Vă~can
Il I

Pentru detaliľ

2

Indice de SR EN ISO 8467:
~ 0., permanganat Ha{O2j /1 0,89 - 2001
I (oxidabilitate) PTL-18

~ SR EN ISO 10304-1:
~ -4. ÇIorur~ (CL) mg/I 2E — 2009
h---- ~ PTL-92

L Subs~ante . .
ţ . EPA 1664 revis~on B

t~ extractibile cu mg/I < PTL-22
solvenţi organici

~. Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001o. (NH4±) mg/I < 0,005 PTL-01

SR ISO 26777-C91:
7. Azotiţi (NO2-) mg/I < 0,005 - 2006

PTL-04
SR EN SO 10304-1:

8. Azotaţi (NO3-) mg/I 12,6 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

9. Fosfaţi (P043-) mg/I < 0,03 - 2005
PTL-15

În to cm it
Responsabil încercări

dr.Chirn.\Marincaş Olivian

FL-i 1-03Pag. 2 din 2
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



.,. CENTRUL DE MEDIU SI SĂNĂTATE Çcrljllcarc SRAC/IQNI3ŢSR EN lS0000I-2015: 4738/13082018
. , CerOflejut SRAC/IQNII1’ SR 18045001-2018: 101 5/10 04.2021!hjsrii,,c±l,i, ~&. CIuj Napoco 400240, Rorna,u” Ccr”iicarc SRAC/1QN1:’rSR EN iSO 14001-2015; 10! 1/13 082018
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. , - -
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[;;.;

,.

kc M~—’

SR EN ISO/fEC 17025:20 18
CERUFICAT DC ACREDI1ÄRE

1.1 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 920/15.04.2021
- Exemplar 1 din 1

EN: ---.~ARJ, ~ -«L REPRO FARM SRL, icc. Oradea, str. Tudor Viadimirescu, nr. 55

Bihz:

iiR. CERERE**: 1428/19.03.2021

--~r.ELLĹ. PROBE~: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ**: Foraj P2 iazuri dejectie - Fermă îngrăsătorie Palota, jud. Bihor

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

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurU operaţionale

P0-0 5

~EC1P~ENŢUVOLUM PROBE: recipient plastic 1 , recipient ~ticiă ii

-J~A P ~ t 1T.UPERAŢURA LA PRELEVARE : 07.04.2021/0830/3,7°C

- JR RECEPŢIE/DAŢAJORĂ: 121 2/08.04.2021/7~°

~Ri,1-:Dj3’ EXĆCUŢ~; ~iJC:~RCĂRILOR: 08.04.2021-14.04.2021

AVERTISMENT:

1.Rezultatele incer ~- ‘~ ~‘“~::ate in tabelul or. 1 şi se referă numai a proba supusă incercăríi.
2~: ‘‘ -.~ in - ,;--- - ~- î~r-Ufl exempiar care se difuzează bene~ciarului, jar copia scanat~ r~rr~,:~

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

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr~Ąnęa.EIena Gurzău

I ,,

Pag.1~n2 - - .-.~ -! FL-11-03
Eclitia: 6/01.19; Revizia: 4/0121



TAF3EL MR. i

NR DENUMIRE VALOARE VALOAFtE METODA DE DECLARATIA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ*k ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR 50 5667-1: 2007

1 Pr~vare 3pä Iso 5667-3: 2012subterană ISO 5667-11: 2009
P0-OS
SR EN ISO 10523:

2. pH Ia 20°C Unit.pH 6,94 - 2012
PTL-19

Indice de SR EN ISO 8467:
3. permanganat mg[O2~ /1 038 - 2001

~ (oz~dabiIitate) . PTL-18
~ SR EN ISO 10304-1:

4. O~,iri (CM maR 25.6 - 2009
, . PTL-92

Cu~~~.znt~
~ 7~tţ ‘~ . EPA 1664 revision B

5. extracubile Cu mg/I <‘~ PTL-22
solveriţi organici

6 Azot amoniacal /1 < 0 005 SR ISO 7150-1:2001• (NH4) mg , PTL-01
SR ISO 26777-091:

7. Azotiţi (NOí) mg/I < 0,005 - 2006
PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

8. Azotaţi (NOç) mg/I 11,8 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

9. Fosfati (~~43i mg/I < 0,03 - 2005
PTL-15
SR EN ISO 10304-1:

10. Sutaţ (SO~2) mg/I 112 - 2009
PTL-92

Note:
1<’ rezultate sub limita de determinare a metodei. (
2. Informatiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detaliL

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare a ç~.şj~~c.ro.
3. Informaţiile marcate cu ,, sunt furnizate de Client.

Verificat Întocmit
Sef Iabprator Responsabil încercări

chm. AngelaVălcan d r.chim. Marincas Olivian

j

Fag. 2 din 2 H -11-03
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



.. CENTRUL DE MEDIU SI :ANATATE Certiíkare SRACJIQNETSR EN 1509001-2015, 47381130$ ~0I8
) ,---; . . . . Cüriiflcare SRAC/IQNEŢSR 1S045001-’0l8 015/10042020

Bu’u,o’,,lui ~8 Cl’ij N ipot ‘ 4(iL10 Pan, Inla CLÇĹIOLIrL SRAC/IQNLr SR LN ‘50 I tOO] 20hz I0II/I~ OS 2018
ľ’ 02 4329 9 026 ţ ~29 2 in ~ILd,ţiIui 2)2/21 07 20 ‘1 ibi roar ‘tod n ľ diii

) . ‚ , , ~wI.hł.L \hn \IoncoCcríiflcai -1’: ~M I3’~4l’,03 lOll,

; \hiii ~ooüroto 4~7’2ţi I’S ~ 0) iiI!llioriiarc npă

210/23 .2010 flU\C OľLMLll,iIt ‘-I

- - .31 I 80 51L!tOI inland nc5äiOLiic
ľ -‚ ~iJ. iilO-», -~:~ ‘164-531)113

10Cr 0’ Ci~- (;iI.i!,’ •‘0i~ ‘i-,-8-.01 0 0. ‘ .‚._‘w. tell. 2-’.--- .~ I L—mnU; crns~alati~’elic.ri,

..‘ -‘~-~~

ĺ ; -,

I

SR EN ISO lEO 17025:2015

CEREIFICAT Dr ACREDITARE
LI 047

RAPCJRT DE ÎNCERCĄRE NR. 1830115.07.2Q21
Exemplar 1 din 1

3EN7»~lCţ~RĺADR~ 3!H; ~:0 .~EPRQ FARf’-: ~L, -OC. Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr, 55,

3~.3o1~ -2~or

- -JR. CEP’ERE**: 147;19,03.2Q21

FELUL PROBEI: aer (imisii)

200 DE PRELEVAREIAÜRESĂ; Limită incntă, poar[ă acces (pe direcţia predominantă a
‘~ântului), Îngrăsătorie porc Palota, extravilanul localităţfl Palota, jud. Bihor
:2ROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.
MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NI-Is, H2S, s-a realizat în barbotoare cu soluţii absorbante
speciflce care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECFHPÂMENTE FOLOSITE;
2entru prelevare s-au utWr~t: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,
-Dts~~~.w GE790A SÚE’2 ‘ S~a~L3 ~1eteo ‘:“ raless CONRAD 2 seria M71564, busoiă digi~ai
2C;M~î-S3 sańa 4 - 2’~ ;~ ~entu analiz:~ --a ~Hizat spectrofotometru SPECORD 30 SBí~J

~----~EBITJVOLUM AER RECOLTAT: pentm NH2: 2 Um~n/6O I; pentru H2S: 1 I/min/30 I

-JAfl. ş; ORA PRELEVÁRW 09.07.2O21I08°°-u3~°

- ~ R’ZCFPT!FJDAŢ~lnpj1~ ~03/02 07 2021! ‘°

-EPu~)AW.-. EXECUf;Ei R~CERCARILOR: 09:7.2021

‘1~-vE.
I.RezultateIe încercărilor sunt ceniraíizate In tabelul nr. şi se referă numai a proba SUpUSă încercării.

2Raportul de încercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarului, iar copia scanată rămáne
laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decăt cel pentru care a fost eUberat sau
~lpr.3ducerea parţială a Raportului do Încercare fără acordu~ scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APF-ZOBAT.
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr ‘Anca Elena Gurzau

Pag. I -;in 2 FL-11-05
Ediţîa: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

VALOARE VALOARE METODADE DECLARAŢIADE
DETERMiNATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura °C 24,8 - 1996

P 0-05
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 101 - 1996
—- P0-05

SR Iso 8756:
3. Umkiitate 54 - 1996

P0-OS

~ viteza ~I direcţia rn/s 0,6/NE - ILL-59, P0-05vântului *

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,17 - 1976

PTL-38, P0-OS
STAS 10814:

6 Hidrogen sulfurat mg/rn3 <0,005 - 1976~ (I-kS) PTL-39, P0-OS

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

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare a crns’ä~ehc.ro .

3. lnforrnaţHle marcate cu ,, ** “ sunt furnizate de client.
4. Concentraţüle sunt exprirnate în mg/rn3, raportate Is temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa

Întocmit
Responsabil ~relevare

specialist de mediufchiopu Ciprian MSc.

NR
CRT

DEN U MIRE
INC E RCA RE UM

Verificat
Şef Isborator

chirn. An9etVătć~n

ľ..
(:

FL-11-05
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
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CENTRUL DC MEOW SI SĂNĂTATE Certiricare SRAC/IQNETSRENIS0900I-20t5’ 4738/13082018
. . ., , . Ceoiflcarc SRAC/IQNF.T SR 1S045001-’018 I9IS/l0,04,2020Bu~u’oeuIu, ‘ Clu \ ‘po’ 400240 Rom ‘“‘~ CLr[lOcarL SRAC/IQNET SR EN ISO 14001 201~ 1011/I , 0~ ‘015

Tel: 0264—4: ‘~). 02Ii_~_$32)72 Mm Medkilui 232/21 07.20 clahoraror ~riii Ic media

‘‘ri NIuncii Certiikz;t :ţhiliťire \t “‘‘‘ ,)~ 2016
; ~ănüL0iii 457/20.08.2019 ip’ .ľ;~ ‘ : .t,J oolatiilá

;. 210/23.11 2fl2O’1’~pn;iL.’~~aI. ~ lH0lO’Ielho1le

3/IN I ~fl’) ~iuílii moot i~ç:
‘; ‘;,:.,4liw .~.‘ .--‘ ‘~‘ t~4’l0~’l)2O:53Oll3

:: I’, ‘ii: ţ .~, .;ti. :,11oi155 R”~;’; 4, I.’ ,~ ‘, z’~ ‘; 02M,-3i~ś97I E-mail: cins~aIati~’chc.r»

~ ‘‘E ~‘ .HÜTí:’JcoLocIcF
. ~ “. ,i~8,

.-. .

( 7 )
SR EN ISO.IEC P025:2015

CERI’IFICÁT DE ACREDITARE
Li 947

RAPORT TNCERCARE NR. 1831115.07.2021
Exemplar 1 dir I

3FF ~ SC HPRÝ FARM SRL, bc. Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 55,
0”

NR. CEREREW*: 1427/19.03.2021

FELUL PROBE!: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREÍADREsĂ: Limită incintă în vecinătatea batalului spre localitatea Palota,
Înqrăsătorie porc Palota, extravílanul localitătfl Palota, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

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

ECH!PA:I1ENTE FOLOSITE:
P:~7r~ :‘.:ebe ~re s-au uti~:Et: :~m’p~ APEX 6 sers 5153911, pompă APEX 9 seria 1676216,

‘: GFJOOA seria : ~.2, .‘te ~ZţD Wireless CONRAD 2 seria M11564, busolă digital
. “ -. 100 r ‘ ~ză s-a uliza~ spectrofotometru SPECORD 30 seria

DEB!TNOLUM AER RECOLTAT’ pentru NH3: 2 l/rnin/60 I; pentru H2S: 1 llmin/30 I

DATA ORA PRELEVĂRÎI: 09 07.2021/08°~-08~~

NR REC’: :• ~~DATAIOR ~‘: 25C ~!n9 07 :2021/1 510

~ ľ;’KFcUŢIEI TNCERÇ:4’R!LOR: 09.07.2021

1 .Rezultatele încercărjlor aunt centralizate Tn tabelul nr. 1 şj se referă numai a proba supusă încercării.
2.Raportul de încercare este intocmit într-un exemplar care se difuzează benefîciaruluj, jar cop~a scanată rămâne
I a boratorul u .

JS~ nterzice reproducerea Raportuluj de Încercare Tn alte scopuri decăt cel pentru care a fost eliberat sau
rep;oJ.;cerea p. aP~ a Raportu~i~ dc ocerc-are ŕiră acordul scris al SC Centrul de Mediu şi S~natate SRL.

APRÓBAT •~,

DIFECTOR -‘ .

Prof. Asoc. Dr. .Anca Elena Gurzau

i’i.ldin 2 FL-i 1-05
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TA3~L NR. I

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

SR ISO 8756:
1. Temperatura DC 24,8 - 1996 -

P0-05
SR 50 8756:

2. Presiune kPa 101 - 1996 -

P0-OS
——~-~. --.--~— SR ISO 8756:

3. Umiditate 54 - 1996
P0-05 C

Viteza si directiak văntuIu~ * rn/s 0,5/NE - ILL-59, P0-OS -

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

PTL-38, P0-05
STAS 10814:

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

PTL-39, P0-OS

Note:
I .„‚‘ rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. InformaţHle marcate Cu ,, * “ NU aunt acoperite de aCreditarea RENAR. Pentru detalü

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certifiCatul de aCreditare Ia Cms~ehC.ro.
3. Informaţiile marcate cu ,, ~“ aunt furnizate de Client.
4. Concentraţiile aunt exprimate Tn mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa. (

Verificat Întocmit
Şef aborator Responsabil prelevare

chim. An9e(rvălcan specialist de mediychioPu Ciprian MSc.

Pag. 2 din 2 FL-11-05
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:!.r’-s~ CENTRUL DE MEDILJ SI SÁNĂTATE Ccrtiflcare SRACRQNETSRENISQ900I-20~5: 4738/13.082018
, . . . . . Certilicare SRAC/IQNET SR 15045001-2018: 1915/10.04.2020

.ţ BusuiocuIu~ ~8. (Iuj ‘\000ca 400240. Rumania Ccriiíicarc SRAC/IQNET SR EN ISO 14001-2015 10! 1/13.08.2018
FcI 0264 43247’) (‘6’ ~ ~297 Mo, MLd,L,Ii,i 212/21 0720 tI ibonit,r ‘1(1(111 Lit ottilu

,! ~ ~ i’~, Mui,cii Ccrtiflc;a :011 :;~rC ~~\I n’:’ 0305

- ! ‚_ _ ‘.,:i.Sană[ăi,i; 457;211.113 2019 rnoloh,ri’:±rc op0 polahiIă

210/23.11.2020 1”’’.• 1’Í::~’’i,;iIc~i0 R!l0XICoI’’gie
- - 3,18 ,toJ, maId ac ~ä,iătac

~‘ (11Sf.,,. clar, ~:, , III. .5~Ę’.’.026( ~30Il3
rOt in 1411’ _,I _ _ ‘~97I I “iO crn’~qIotlii’LIlcro

- - !, [‘I .- : ‘ tOT ‘icoLoG)cr

--, - .-- -,,---- .-~

“~—1~1; ~
N iso-rrc 17025;2018

CERIIRCXF DE ACREDITARE
LI 947

RAPORT DE ÎMr~ERCARE NR. 1803115.OL2021
Exemplar 1 din 1

~ENETI’~ .~.“ ~E.:~Ăt~: SC PPR~ t~3t~ 37~L, Icc. Oradea, str. Tudor Viadirnirescu, nr. 55,

1iR. cLTR’:;~E~; 1427/19.03.2021

FELUL PROBEI: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREÍADRESĂ: Lirnită incintă, poartă acces (pe direcUa predominantă a
vântului), Tngrăsătorie porc Palota, extravilanul IocalitătU Palota, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Depar-tament laborator - specialist do mediu ~chiopu Ciprian MSc.
MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3, H2S, s-a realizat în barbotoare cu soluţfl absorbarite
specifice care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOS1TE:
Pentru pr-~~evar-~ s-au utilizat: pomp~ ~‘PEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,
‘:•Drnpă -‘-ťP’ ‘E’ :eria 5153911, 1ompă APEX <‘ :eria 1676216, rotametru GE700A seria p3.2,

- - ~.~.,~3sOcNRAL.2 seria M71 ‘ ~c, busolă digital COMPASS seria 42.1008, jar
pentru arializă s-» , ú... ~ectrototometru Sr .3RD 30 tar-ia 30102.

AER RECOLTAT: pe:-~»J NHs: 2 /rninJ6O I; pentru H2S: 1 l/min/30 I

:‘j’TA ~J ‘).-~A PRELEVĂRĘ.: 08.u7.2u’H/03”-Q9

:1R RECE~’~EIDATA’oRA: 2476/09 O7,2021/Q7~°

‘ERlO~z3-.~. ~ UEI ÎNCERC \P’jL-.~:: 1,:3.Ý7.2021

.r(ezultat~~ nceťc≥rllor aunt centralizate in tabelul nr. 1 şi se referă numai a proba supusă încercării.
2.Raportul de încercare este întocmit intr-un exempiar care se difuzează beneficiarului, ar copia scanată rămâne
laboratoru JuL

3 Se Interzica reproducerea Raportului de Tncercare in alte scopuri decät cel pentru care a fost eliberat sau
‘~producerea parti’~ : a Raportului de Incercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT ŕ
DIRECľĆ’Ř’: ---

Prof. Asoc. Dr.:Anca Elena Gurzău

Pat I din 2 , - - FL-lI-OS
- ‘ Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



TABEL NR. I

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

SR 50 8756:
1. Temperatura 25,3 - 1996 -

P0-OS
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 100,9 - 1996 -

—. P0-05
SR ISO 8756:

3. Umiditate % 53 - 1996 -

P0-OS
C.~ Viteza ~i direcţia rn/s Calm ILL-59, P0-05 -vântului * atmosferici

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,23 - 1976 -

PTL-38, P0-05
STAS 10814:

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

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

suplirnentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia crns(ä~ehc.rO.
3. Informaţiile marcate Cu ,, ~“ sunt furnizate de Client.
4. Concentraţüle sunt exprimate Tn mg/rn3, raportate a temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

C

Verificat Întocmit
Şef labąr~L~ Responsab~ prelevare

chim. An9ŕŞa Vălcan specialist de me ~chiopu Ciprian MSc.
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.;... CENTRUL DE MEDIU SISÁNĂTATE Certjflcurc SRACRQNETSRENISO900I-2015: 4738113.O3.2018
‘ : . . , . Certificare SRAC/IQNETSR 5045001-2018: 1915/10,042020

Ą Bti~uiocuItii ~8, C Iuj 2~apoca 400240, Rom”nia Ccrti[icare SRAC/IQNETSR EN ISO 14001-2015 [01/13.082018
I 0264 4329~Q 0264 ~32972 Mm MLŰIUILII 2)2/21 0720 U ibor [OF dud,, (IL iflLdIti

I 1121. [ ~3-[.I Mm \I,,nc,iCertiflcat :,hili’,;r~ ~SNI I ;-w’o~ 032016
Mui -“rnl,i’I 4 ~IIu~ 201)1 fl,I L 9 iptltIhiI~

210/23.1.2021~ u’c p~.e’~uii.tIc ~i bluIuN::Io2ic

5/IS II 2(tl~ ;iud,, mood DC —,iml)iatc
I_11~i~ dt:śI 2.’ ...-i 1 i-~’lI~). iĄ,’; 1)264—5311113

‘mint: We r’,--t.. ~miI ~5. I-Z...i.~ri 14. RI. Ł. ,:~ ~ i~, r~n: 1236-318971 E—nmuiI: ems1aIati’a)ehc.r”

IIJ!

-, --R.\ :-. -~-~.‘: -171C :; ~HOFOXICOLOGICE IYCHCÄJ1E
- . \~.. ~--. --~ .,,-.

(‘

SR OX ISO-fEC 17025:2018
CERTIFICAT DO ACREDITARE

LI 947

P’APORT DE ÎNCEFZCARE NR. 1804115.012021
Exemplar 1 din 1

sENEFlciA?jADR:sĂ*~: SC REP~~D FARM SRL, bc. Oradea, str. Tudor Viadimirescu. nr. 55,

jud.

NR. CERER~: l427119.03.2021

FELUL PROBEI: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREÍADRESĂ: Limită incintă Tn vecinătatea batalului spre bocalitatea Palota,
Îngră~ătorie porc Pabota, extravilanul bocalităţii Pabota, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chíopu Ciprian MSc.

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

~CH)PAMENTE FOLOSITE:
-:~fltru pre~;/zre s--iu uU~:at: pom..á ~PrX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

za’ etru 1 a 2 sta ; kA rebess CONRAD 2 seria M71564 h~solä dçc, tab
- DM~AS3 -~. ~ ~ :~ per-.- a’r~ză s-a utiUzat spectrofotometru SPECORD 30 seria
--J102.

~DEB!TIVOL1JM AER RECOLTAT: p~ntru NH3: 2 I/minI6O I; pentru H2S: 1 I/minI3O I

DATA ŞI ORA PRELEVĂRIJ: 08.07.2021I0920~0950

‘R Ś?ECEPj1EIDATA/ORA: 24771:,.:07.2021ĺ0730

ZEF~OADA EXECIJTIEI ÍNCERCĂ -- .LOR: 09.07.2021

1 .Rezuítatele încercărilor sunt centralizate in tabelul nr. 1 şi se referă numai Ia proba supusă încercărü.
2.Raportul de încercare este întocmit într-un exemplar care se difuzează beneficiarulul, jar copia scanată rămăne
Iaboratorului.
3 Se intel2ice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
‘~aproducerea parţ;alá a Raportului de lncerç~re fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAŤ ~ K
DIRECTOR “-

Prof. Asoc. Dr;~AncaEleną-Gurzau

Rąj. din 2 : ~ -~ &L-11-Ob
Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01.21



T:~13EL NR. I

NFZ DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE DECLARAŢIADE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 8756:
1. Temperatura 00 25,5 - 1996 -

P0-05
SR ISO 8756:

2. Presiune kPa 100,9 - 1996 -

——-- ~ P0-05
SR ISO 8756:

3. Um~itate % 53 - 1996 -

P0-05 (
Viteza si directia~ văntuiu~ * rn/s V/0,6 - ILL-59, P0-OS -

STAS 10812:
5. Arnoniac (NH3) mg/rn3 0,18 - 1976 -

PTL-38, P0-OS
STAS 10814:

6 Hidrogen sulfurat mg/rn3 <0,005 - 1976 -• (1-125) PTL-39, P0-05

K! nta

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

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia crns(ä~ehc.ro.
3. Informaţiile marcate cu,, ~ sunt furnizate de client.
4. ConcentraţHle sunt exprimate în mg/rn3, raportate a ternperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef Iabora≤r Responsabil prelevare

chirn. An9*’ Vălcan specialist de med}~ychioPu Ciprian MSc.
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RAP-ORT DE ÎNCEFZCARE NR. 1789115.07.2021
Exemplar 1 din 1

SEN CeAR/A~)RE3Ă*~: SC RFPRO FARM SRL, bc. Oradea, str. Tudor Viadimirescu, nr. 55,
Biho:

NR. CERERE*~: 1427/19.03.2021

FELUL PROBE!; aer (imisii)

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă, poartă acces (pe directia predominantă a
vântului), Tngrăsătorie porc Palota, extravilanul localităţii Palota, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Cipriari MSc.

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

ECHIPAMENTE FOLOSJTE:
~hnt-: pr&evar-~- 3--au utiI~za~: pompă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

. a’-~:u GE7O’ A Sara n.’.2, staţie rr:,jeo W~reIess CONRAD 2 seria M71564, busolă digital
: se : -~ ‘:S:E’. .~r pe tm a’azá s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria

3’

(.
~-EBrNOLUM AER RECOLTAT: pentru NH: 2 l/min/60 I; pentru H2S: 1 b/min/301

SATAŞI ORA PP’ELEVĂRII: 08.07.2021/0840~o910

N.-’. -:;7r1ŢIE’S~TAJOT~P; 2462/08.07 2021/07~°

PERIOADA EXECUŢÍEI iNCERCĂRIw~-~: 08.07.2021-09.07.2021

A’JERT~3 MENT:
1 .Rezultatele rncercărilor sunt centralizate în tabelul nr. 1 şi se referă numai a probe supusă încercării.

2.Raportul de incercare este întocmit intr-un exemplar care se difuzează benefĺciarului, ar copia scanată rămăne
aboratorului.

3 Se inta~ice reproducerea Raportulul de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
:produ-: area parţialá a Raportului de Incercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBĄT 7pľ
DIRECtOR’ (

Prof. Asoc. Dr.-A-ńca Ęlena Gurzău
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TAYL. NR. I

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

SR ISO 8756:
1. Temperatura 00 25,4 - 1996 -

p0-os
SR ISO 8756:

2. Pr~siune kPa 99,8 - 1996 -

P0-05
~ SR ISO 8756:

3. Urniditate % 42 - 1996 -

P0-OS C
Viteza si direcţia~ vântuiul * rn/S O,81E - ILL-59, P0-OS -

STAS 10812:
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,18 - 1976 -

PTL-38, P0-OS
STAS 10814:

6 Hidrogen sulfurat mg/rn3 <0,005 - 1976 -~ (H2S) PTL-39, P0-05

Note:
1.,,” rezultate sub limits de determinare a rnetodei.
2. lnforrnaţiile marcate cu ,, * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalH

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

3. Inforrnaţflle marcate cu ,, ** aunt furnizate de client.
4. Concentraţiile aunt exprirnate în mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat ĺntocmit
~ef laboratar—~ Responsabil prelevare

chim. An9t~(ăIcan specialist de med7chiopu Ciprian MSc.
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A :~:. CENTRUL DE MEOW si SĂNĂTATE Ceolflcare SRAC/IQNETSR ENlSO900l-2Ol5~ 4738/13.08.21)I8
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Busuiuc~ ui ~8, CIuj Napoca 400240, Romania Certiflcare SRAC/IQNE1SR ON 18(7 14001-2015: 1011/13 082018
.- ~ 7 ! LI 02 ~32979 0264 ~32q72 ~li” Mtđíulw 23212 „7 JILl hut flt,r stud,, tit mtdiu

t.LI4 Mis. Muse:: Cur:: I).!I:arC SSM 13040/u3.03 2016

\I,n.SănăISi:i: 457/20:8.2019 fl1.~!: :ttr)/.IrC apâ putahila
2I0I2~ 2”2)I ::I’eproLc~iuu:tle şi hioloxkul— )kI ~ :: :nj:tpe:2,i5I:itu

: , CI. ‘I264-~4L’ţC” Fa’: 0204-530113
NIllIl 1 NI RI lp ) I rLI/ĺ,’ 04o 318971 mul crnstU itin ~L ru

a” CLIII’It peutru
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SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERITFICAT DE ACREDITARE

LI 947

Ri\Pc4;~T DE TNCERCARE NR. 1790115.07.2021
Exemplar 1 din 1

REPRO FARM SRLI bc. Oradea, str. Tudor Vbadimirescu, nr. 55,

~. CERERE~; 1427/19.03.2021

FELUL PROBEI: aer (imisil)

LOC DE PRELEVAREIADREsĂ: Limită incintă în vecinătatea bataluiui spre localitatea Palota,
Îngrásătorie porc Palota, extravilanul iocalităţü Pabota, jud. Bihor
PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist do mediu ~chiopu Ciprian MSc.

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

1Tc~-4fPůMENTEFoLOSlTE:
..;~--\‘are s-a~: jtWz.7’ oornpă APEX 3 seria 4342647, pompă APEX 4 seria 4342658,

‘:Ý~Ĺ7flĄ s:~-»~ p: oralie rneteo Wireless CONRAD 2 seria M71564, busolă digital
.. ~ ~ 42 :.~ pen~ru analiză s-a utilizat spectrofotometru SPECORD 30 seria

DEE3ITNOLUM AER RECOL (AT: pentru NH3: 2 l/min/60 I; pentru H2S: 1 I/min/30 I

DAT.~-. Şb r~?A PRELEVĂRII: 07 07 2O21/O9l5~Q945

NR R ~ :!EîDATA.~)RA. ~463/O8.07.2o21/Q7~°

<ECUŢ%)TNC~RcĂRILOR: 08.07.2021-09.07.2021

iŞ)~WCN
1.Rezultatele încercărilor sunt central izate in tabelul nr. 1 şi se referă numai a proba supusă încercării.
2.Raportul de mncercare este întocmit intr-un exemplar care se dífuzează beneficiarului, jar copia scanată rămäne
a boratoru ui.
~.Sa ;nterrca r.?producerea Raportului de Încercare în alte scopuri decát cel pentru care a fost eliberat sau
•~r3í: ~uc~re~ nrţ~a~ a Raportului de Încercare fără acordul sons al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SFRL.

APRÖBÄT: ,.. . ľ
DIREĆTOR .-

Prof Asoc Dr A-rica Elena Gurzău
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fl3EL MR. 1

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

SR 50 8756:
1. Ternperatura 00 25,9 - 1996 -

P0-05
SR SO 8756:

2. Presiune kPa 99,8 - 1996 -

-—— P0-OS
SR ISO 8756:

3. Umiditate % 40 - 1996 -

so-os C
~ Viteza ~i direcţia rn/s 06/E - ILL-59, P0-OS -vântului *

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

PTL-38, P0-05
STAS 10814:

6 Hidrogen sulfurat mg/rn3 <0,005 - 1 976 -~ (H2S) PTL-39, P0-05

Note:
I.»<” rezultate sub limita de determinare a rnetodei.
2. nformaţiile marcate cu * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalü

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

kPa. Ç

Verificat Întocmit
Şef aborato Responsabil prelevare

chim. An~e/f1~an specialist de rned’~’Şchiopu Ciprian MSc.
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