Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Proiect de autorizație integrată de mediu
AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU
Nr. ......../.....................
Având în vedere cererea adresată de către SC NUTRIPORK SRL, cu sediul social în sat
Palota, nr. 1, comuna Sântandrei, județul Bihor, înregistratǎ la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor cu nr. 13002 / 06.09.2017 privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de
creştere a porcilor, situată ȋn municipiul Oradea, str. Corneliu Baba, nr. 21-32, județul Bihor, în
urma analizǎrii documentaţiei depuse și a completărilor ulterioare, a verificării amplasamentului, a
informării şi participării publicului, a evaluării condiţiilor de operare şi a gradului de conformare cu
cerinţele Legii nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, în baza Ordinului MAPAM nr.
818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi
completată de Ordinul M.M.G.A. nr. 1158 din 2005 şi Ordinul MMP nr.3970 din 2012, a HG nr.
19 /2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte
normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000 din 17.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
actualizată, a OUG 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin
Legea 265/2006, completată cu OUG 114/2007, modificată şi completată de OUG 164/2008,
actualizatǎ, în condiţiile în care se garanteazǎ că orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în
conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile, cu cerinţele legislaţiei de mediu şi
prevederile prezentei autorizaţii,
se emite:
AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU
pentru: Ferma de creştere a porcilor cuprinzând:
- 4 hale de creștere, cu capacitatea de 10000 capete din care:
- hala1, suprafaţa de 2382 mp,
- hala2 suprafaţa 2274 mp;
- hala 3 suprafaţa 2335 mp;
- hala 4 suprafaţa 2234 mp;
instalații anexe:
- corp administrativ, magazie, grup sanitar;
- 16 buncăre metalice pentru depozitarea furajelor cu capacitatea totală de 160t;
- filtru sanitar, sală de mese;
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- lagună tip ploscă, impermeabilizată cu folie hidroizolatoare, de grosimea de 2 mm, cu ambele
fețe netede, în suprafață totală de 10855 mp, volum util 9000 mc;
- Cameră frigorificăpentru depozitarea temporară a mortalităților;
- 2 foraje de apă;
- 2 foraje de monitorizare:
- Bazin de apă menajeră 25 mc;
titular: SC NUTRIPORK SRL , cu sediul în în sat Palota, nr. 1, comuna Sântandrei, jud Bihor;
pentru desfăşurarea activitǎţii de creştere intensivǎ a porcilor;
pe amplasamentul din municipiul Oradea, str. Corneliu Baba, nr. 21-32, județul Bihor, pe o
suprafaţă totală de 180000 mp.
Categoria de activitate conform Anexa I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6.
creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, litera b) 2000 de capete pentru porcii de
producție (peste 30 kg) ,
Cod CAEN: 0146 - Creşterea porcinelor;
Activitate E-PRTR: conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor
Emişi şi Transferaţi: 7.a (i) - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai
mare de 40 000 de locuri;
Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:
 Decizia de punere ȋn aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor
de curte și a porcilor [notificată cu numărul C(2017) 688] ;


Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creșterea intensivă
a păsărilor și porcilor – iulie 2003;
 Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile privind principii generale
de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2.04.2004 pentru aprobarea, prin metoda
confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile
aprobate de Uniunea Europeană.
Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către, Garda Naţională de Mediu
- Comisariatul Judeţean Bihor.
Litigiile legate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei integrate de mediu se
soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, în conformitate cu art. 18, din
OUG 195/2005actualizată, privind protecţia mediului,
Valabilitate: de la ................. data emiterii, până la data de ............ cu condiţia respectării
cerinţelor impuse prin prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.
Autorizaţia conţine 30 pagini
Emisǎ de:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Adriana CALAPOD
Șef Serv. Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE
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CUPRINS
1. Date de identificare a operatorului
2. Temeiul legal
3. Categoria de activitate
4. Documentaţia solicitării
5. Managementul activităţii
6. Materii prime şi auxiliare
7. Resurse; apă, energie, gaze naturale
7.1. Apa
7.1.1. Alimentarea cu apă
7.1.2. Evacuarea apelor uzate
7.1.3. Ape subterane
7.2. Utilizarea eficientă a energiei
7.3. Gaze naturale
8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
9.1. Aer
9.2. Apă
9.3. Sol
10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător
10.1 Aer
10.1.1. Emisii
10.2. Apă
10.3. Sol şi subsol
10.4. Zgomot
10.5. Miros
11. Gestiunea deşeurilor
11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporară
11.1.1. Deşeuri nepericuloase
11.1.2. Deşeuri periculoase
11.2. Deşeuri refolosite
11.3. Deşeuri valorificate
11.4. Deşeuri eliminate
12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei
13. Monitorizarea activităţii
13.1. Aer
13.2. Apă
13.3. Sol
13.4. Deşeuri
13.4.1. Deşeuri tehnologice
13.4.2. Deşeuri din ambalaje
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13.5. Zgomot
14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora
15. Obligaţiile operatorului
16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor
17. Glosar de termeni

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI
Titular: NUTRIPORK SRL ,
Sediul social: în sat Palota, nr. 1, comuna Sântandrei, județul Bihor,
Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: nr. de înmatriculare J05/246/2010, Cod Unic de
Înregistrare 26588444;
Denumire instalaţie: Fermă de creştere porci;
Amplasament instalaţie: municipiul Oradea, str. Corneliu Baba, nr. 21-32, județul Bihor.
TEMEIUL LEGAL
2.1. În conformitate cu art. 4 alin. Legea 278/2013 privind emisiile industriale exploatarea
instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu, emisă în
condiţiile legii.
2.2. Autorizaţia integrată de mediu stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de creştere a
porcilor din punct de vedere a protecţiei mediului.
2.3. Pentru stabilirea condiţiilor prevǎzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerare
următoarele principii:
- prevenirea poluării în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nicio poluare semnificativă;
- evitarea producerii de deşeuri, valorificarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor astfel încât
să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor
acestora;
- luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite
orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul într-o stare care să permită
reutilizarea acestuia.
2.4. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării rezultate din activitățile industriale stabilind condițiile pentru
prevenirea sau, în cazul în care nu este posibil pentru reducerea emisiilor în aer, apă și sol
precum și pentru prevenirea generării deșeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de
protecţie a mediului, considerat în întregul său, conform Legii 278/2013 privind emisiile
industriale.
2.5. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei
integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de
mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează,
conform art 21 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Revizuirea autorizaţiei
integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:
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- poluarea produsǎ de instalaţie este semnificativǎ astfel încât necesitǎ revizuirea
valorilor limitǎ de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limitǎ de
emisie în autorizaţia integratǎ de mediu;
- schimbǎrile substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilǎ reducerea
semnificativǎ a emisiilor fǎrǎ a impune costuri excesive;
- siguranţa în exploatare a proceselor sau activitǎţilor impune utilizarea altor tehnici;
- prevederile unor noi reglementǎri legale o impun.
2.6. Autorizaţia integrată de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia
mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia,
dupǎ o notificare prealabilǎ prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru
îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai
mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.
2.7. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare,
anularea autorizaţiei integrate de mediu.
2.8. Dispoziţiile de suspendare şi implicit de încetare a desfǎşurǎrii activitǎţii sunt executorii de
drept (art. 17 din OUG 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Cod CAEN: 0146 - Creşterea porcinelor;
Categoria de activitate conform Anexa I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6.
creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, litera b) 2000 de capete pentru porcii de
producție (peste 30 kg) ,
Activitate E-PRTR: conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor
Emişi şi Transferaţi: 7.a (i) - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai
mare de 40 000 de locuri.
4.DOCUMENTAŢIA SOLICITǍRII
4.1 Documentaţia care a stat la baza solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:
- Anunţ pentru informarea publicului privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de
mediu publicat ȋn cotidianul „ Jurnal Bihorean” din 05.09.2017 ;
- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, înregistrat la APM
Bihor cu nr. 13002/06.09.2017,
- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, înregistrat la APM
Bihor cu nr. 3855/02.03.2018
- Raport de amplasament, înregistrat la APM Bihor cu nr. 13002/06.09.2017, întocmit de SC
Acormed SRL Oradea, înregistrat la poziţia 323 în Registrul Naţional al Elaboratorilor de
studii pentru protecţia mediului;
- Raport de amplasament, înregistrat la APM Bihor cu nr. 3855/02.03.2018
- Anunţ pentru informarea publicului privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de
mediu publicat ȋn cotidianul „ Jurnal Bihorean” din 05.09.2017 ;
- Autorizaţia de gospodǎrire a apelor nr. 28/06.02.2018, emisă de ANAR-ABA Crişuri
Oradea;
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-

-

Managementul produselor organice reziduale/Studiu pedologic și agrochimic efectuat de
OSPA Bihor nr. 268 din 29.06.2017;
Managementul produselor organice reziduale/Studiu pedologic și agrochimic efectuat de
OSPA Bihor nr. 158 din 16.06.2015
Adresa nr. 2905/10.10.2011 de la Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie
Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București privind împrastierea dejecțiilor;
Autorizaţie sanitară - veterinară nr. 0918/20.09.2010 pentru ferma de creștere a porcilor,
emisă de DSVSA Bihor;
Notificare nr. 19563/18.12.2017, emisă de DSP Bihor;
Program privind măsurile de ȋntreţinere, revizii și reparaţii pentru anul 2017
Plan de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă – 2017;
Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
Fișă cu date de securitate pentru dezinfectant Virkon;
Fișă cu date de securitate pentru BioAmp, tratament prin vapori uscați al elementelor rău
mirositoare;
Contract de închiriere nr. 2565/2010, încheiat între SC Nutrientul SA Palota și SC Nutripork
SRL;
Contract de concesiune nr. 1192 încheiat între Consiul Local al Municipiului Oradea prin
Administrația Imobiliară Oradea și SC Nutrientul SA;
Contract de prestări servicii nr. 44/30.01.2017, încheiat cu SC Protan SA pentru deșeurile
animaliere;
Contract nr. 470/25.02.2015, încheiat cu SC RER Ecologic Service Oradea SA, pentru
vidanjare;
Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 6388/05.05.2010, încheiat cu SC
RER Ecologic Service Oradea SA;
Contract de prestări servicii, nr. 170/06.05.2015, încheiat cu SC Frimont Palota pentru
împrăștiere de îngrășăminte organice pe o suprafață de 600 ha;
Contract de prestări servicii, nr. 391/01.06.2017, încheiat cu Pazuric Iosif pentru împrăștiere
de îngrășăminte organice pe o suprafață de 70 ha;
Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor
periculoase și nepericuloase, nr. OR 103/08.02.2017, încheiat cu SC Stericycle România
SRL;
Rapoarte de ȋncercare pentru probe aer (imisii) efectuate ȋn anii 2013, 2014, 2015, 2016
emise de Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca;
Rapoarte de ȋncercare pentru probe apă subterană efectuate ȋn anii 2013,2014, 2015, 2016
emise de Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca;
Rapoarte de ȋncercare pentru probe foraje de monitorizare ȋn zona iazurilor de stocare
dejecţii ȋn anul 2016, emise de SC Compania de Apă Oradea SA, Laborator Apă Potabilă;
Proces verbal nr. 14264/29.09.2017
de verificare a conformităţii, încheiată de
reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului;
Proces verbal nr. 15598/25.10.2017, încheiat cu ocazia ședinței CAT;
Proces verbal nr. 4655/15.03.2018, încheiat cu ocazia ședinței CAT;
Proces verbal nr. 6119/12.04.2018, încheiat cu ocazia ședinței CAT;
Plan gestionare mirosuri înregistrat la APM Bihor cu nr. 17102/24.11.2017;
Ordin de plată nr. 352 /05.09.2017 – BCR taxă evaluare preliminară, pentru emiterea
autorizaţiei integrate de mediu;
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-

Ordin de plată nr. 367 /14.09.2017 – BCR taxă analiză detaliată, pentru emiterea
autorizaţiei integrate de mediu;
Proces verbal nr. 17318/29.11.2018 întocmit cu ocazia dezbaterii publice;
Adresa APM Bihor nr. 17679/07.12.2017, solicitare răspunsuri la întrebările publicului;
Răspuns SC Nutripork SRL, înregistrat la APM Bihor cu nr. 18406/28.12.2018;
Plan de gestionare a mirosurilor refăcut
Proces verbal nr. 662/bis/17.01.2018 , întocmit cu ocazia vizitei pe amplasament;
Adresă SC Nutripork SRL, înregistrată la APM Bihor, completări solicitate în procesul
verbal cu ocazia verificării amplasamentului;
Adresa APM Bihor nr. 2560/09.02.2018, solicitare completări;
Răspuns la solictare depus de SC Nutripork SRL cu nr. 2973/16.02.2018;
Adresa APM Bihor nr. 3698/28.02.2018, solicitare completări inclusiv refacerea
documentației;
Documente depuse de SC Nutripork SRL înregistrate cu nr. 3855/02.03.2018;
Plan gestionare mirosuri refăcut
Pe parcursul procedurii au depuse sesizări din partea publicului
Certificat constatator nr. 29150/06.06.2017, emis de ORC Bihor;
Certificat de înregistrare, Seria B, nr. 2232862/02.03.2010, emis de ORC Bihor,
Plan de amplasament și delimitare a imobilului, plan de situaţie, Plan de „ zonare EX”;
Decizia de emitere a Autorizației Integrate de Mediu, nr. 219 BH/13.04.2018;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
5.1Acţiuni de control,
CONDIȚII:
5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.
5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile.
5.1.3. Operatorul trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în
aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a
zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.
5.1.4. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management al activităţii care
trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.
5.1.5. Operatorul trebuie sǎ stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate
măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite.
În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate
responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective
suplimentare.
5.2. Conştientizare şi instruire
5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri
adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra
mediului, inclusiv conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată.
5.2.2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului
instalaţiei pe baza de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.
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6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE
6.1. Gama de materiale utilizate:
În condiţiile prezentei autorizaţii, operatorul va folosi materiale descrise în documentaţie, conforme
cu cele mai bune practici disponibile, atât în ce priveşte consumurile cât şi modul de depozitare:
- furaje pentru porci: porumb, orz, grâu, şrot soia, şrot floarea soarelui, fǎinǎ de peşte, premix,
mycofix plus, lizină, sare, biotronic forte, calciu, fosfat monocalcic;
- produse farmaceutice pentru uz veterinar: medicamente, vaccinuri, vitamine;
- dezinfectante: virocid, vircon;
- bioAmp - bacterii
- odorizant
6.2.

CONDIŢIE: În ceea ce priveşte consumurile de hrană, materiale, Operatorul se va
asigura cǎ acestea se încadrează în nivelele specificate de concluziile BAT:

6.3.
Greutate animal (kg)
25 - 100

Categorie
porci la îngrăşare

Consum de hrană conform BREF (kg/zi)
2,25

>100

porci adulţi

3,7

Nr. Denumire materii
Cantitatemaxima, Mod de ambalare
crt. prime / auxiliare
u.m. /an
Activitatea de cresterea porcilor pentru productie si sacrificare
1 Nutreturi combinate 13500 t
in vrac
2

Medicamente
(antibiotice,
vaccinuri)
- flacoane
injectabile
- buvabile

1830 kg
60000 doze
84315 mc

-

4

Vaccin AUSKIPRA
GN
Apa (necesar
mediu)
Produse dezinfectie

in ambalaje originale:
flacoane de 50 ml; 100
ml; 250 ml
in ambalaje originale flacoane de 250 ml
in ambalaje originale:

1100 l
150 kg

5

Odorizante

2100 l/an

ambalaje originale
(recipienti de plastic si
saci de 20 kg)
Ambalaje originale
(recipienți de plastic
de 20 l)

3

550 flacoane
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Mod de depozitare

14 buncare metalice
exterioare
in
magazia
de
medicamente a fermei

in magazia special
amenajată în interiorul
fermei
in magazia special
amenajată în interiorul
fermei

6

Detergenti

7

BioAmp

500 kg

Ambalaje originale
(saci de plastic si de
carton)
Ambalaj original

în magazie, la sediul
administrativ

6.4. CONDIŢII:
Se vor adopta tehnici nutriţionale adecvate, pe grupe de vârstă, bazate pe cele mai bune tehnici
disponibile, în scopul reducerii azotului total excretat și, prin urmare, a emisiilor de amoniac,
satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor:
- reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în
azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.
- hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice
ale perioadei de producție.
- adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel
scăzut de proteine brute.
- utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat.
Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale
animalelor, se va utiliza un regim alimentar și se va aplica o strategie nutriționale care include una
dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
- hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice
ale perioadei de producție.
- utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de
exemplu fitază).
- utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a
surselor convenționale de fosfor din furaje.
6.5. Pentru dezinfecţie sunt utilizate următoarele substanţe şi preparate chimice periculoase:
Substanță chimică

Natura chimica /compozitie
(Fraze H)

Viroshield

Dezinfectant pe bază de
glutaraldehidă (10-30%) și amoniu
cuaternar(1-10%)
Glutaraldehidă
Nr. CAS/EINECS
111-30-8/203-856-5
Amoniu cuaternar
68424-85-1/270*-325-2
Clasificarea în conformitate cu
reg(EC) nr. 1272/2008
H 302-nociv în caz de înghițire
H 400-foarte toxic pentru mediul
acvatic;
H 334-poate provoca simptome de

Modul de stocare
(A-D)
*
in magazia de medicamente a fermei
ambalaje originale (recipienti de plastic
si saci de 20 kg)
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HPPA

FUMAGRI OPP

var

alergie sau astm sau dificultăți de
respirație în caz de inhalare
H 314 -provoacă arsuri grave ale
pielii și lezarea ochilor;
H317- poate provoca o reacție
alergică a pielii
Apă oxigenată
Nr. CAS/EINECS
7722-84-1/231-765-0
Acid acetic
Nr. CAS/EINECS 64-19-7/200-5807
Acid peracetic
Nr. CAS/EINESC 79-21-0/201-1868
H 242-pericol de incendiu la
încălzire;
H290-poate fi coroziv pentru metale
H 302-nociv în caz de înghițire
H 400-foarte toxic pentru mediul
acvatic;
H 335-poate provoca iritarea căilor
respiratorii
H 314 -provoacă arsuri grave ale
pielii și lezarea ochilor;
H 312-nociv în contact cu pielea
H318-provoacă leziuni ocular grave,
H332- nociv în caz de inhalare
2-fenilfenol 20%, nr. CAS/EINECS
90-43-7/201-993-5
Azotat de amoniu 20%, nr.
CAS/EINECS 6484-52-2/229-347-8
H 315-iritant pentru piele
H 319-iritant pentru ochi,
H 335-poate provoca iritarea pielii
H 400 -foarte toxic pentru mediul
acvatic;
H-272-poate agrava un incendiu
Oxid de calciu
Nr. CAS/EINECS
1305-78-8/215-138-9
H 315- iritant pentru piele
H 318 -provoacă daune grave ochilor
H 335-poate provoca iritații
respiratorii.

in magazia de medicamente a fermei
ambalaje originale (recipienti de plastic
si/sau sticlă)

in magazia de medicamente a fermei
ambalaje originale (recipienti de plastic
si saci de 20 kg)

in magazie, securizată, în
ambalaje originale (recipienti de plastic
si saci de 20 kg)
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Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor biocide și a amestecurilor chimice periculoase se va
efectua cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind
clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea
acestora. Biocidele și amestecurile chimice periculoase utilizate la dezinfecţia halelor vor fi
depozitate, pe întreaga periodă de depozitare, în ambalajele originale, în cadrul unei încăperi
special amenajate. Fişele de securitate ale substanţelor dezinfectante utilizate vor fi solicitate
de la furnizori şi vor fi păstrate în mod obligatoriu în unitate.
6.7. Colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea de pe amplasament a ambalajelor
contaminate se va face în conformitate cu prevederile capitolului 11 din prezenta autorizaţie.

6.6.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. Apa
Folosinţa de apã şi evacuarea de ape uzate sunt stabilite prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.
28/06.02.2018 valabilă până la 06.02.2020, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”
Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea.
7.1.1. Alimentarea cu apă:
7.1.1.1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar şi tehnologic:
Sursa de alimentare cu apă: 2 foraje existente avȃnd : H = 65 m, Dn 60 mm și H = 120 m, Dn 63
mm.
În incinta fermei mai există un puț cu adâncimea H = 15 m, și Dn 3000 mm care este în
conservare.
Volume şi debite autorizate
Maxim zilnic

Mediu zilnic

Minim

121,23 mc (1,40 l/s)
97,69 mc ( 1,13 l/s)
91,69 mc (1,13 l/s)
Funcţionarea este: permanentă, 365 zile/an, 24 ore/zi.Coordonate stereo ' 70:
F1: X . 623580,9948 ; Y 263782,7842
F2: X: 623540,021 ; Y 263764,2053;
Fântână; X 623553,87; Y 263850,93;
Instalaţii de captare:
- 2 buc. electropompe submersibile tip GRUNDFOS avȃnd Q=5 mc /h, H=86 mCA, P=7,5KW,
respectivtip SQ3-80 centrifuge avȃnd Q=6,2 mc /h, H= 86 mCA, P=2,2KW, n 3450 rot/min
Instalații de aducţiune şi înmagazinare a apei:
- conductă de aducțiune, Dn= 2" , L= 230,
- 1 buc. rezervoare de plastic, V = 200 mc
- hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețeaua de PSI, cu capacitatea de 3000 l.
Reţea de distribuţie apei:
- Rețeaua este de tip inelar, cu diametrul de Dn = 110 mm și L= 260 m.
7.1.2 Apa pentru stingerea incendiilor
- volum intangibil 50 mc asigurat din rezervorul de înmagazinare a apei cu volumul de V = 200
mc.
7.1.3 Modul de folosire a apei:
- Necesarul total de apă:
- maxim: 230,91 mc/zi;
- mediu: 189,34 mc/zi;
- Cerinţa totală de apă:
11
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- maxim: 230,91 mc/zi;
- mediu: 189,34 mc/zi;
- Grad de recirculare a apei: nu se recirculă.
7.1.3.1
CONDIȚII:
- În ceea ce priveşte consumurile de apǎ specifice activitǎţii de creştere a porcilor, operatorul se va
asigura cǎ acestea se încadreazǎ în nivelele specificate din documentele de referinţǎ BAT:
a) pentru adǎparea porcilor:
Specie
Greutate porc (kg)
Consum de apǎ pe ciclu de creştere (l/cap/zi)
Porc

25-40

4

Porc

40-70

4-8

Porc

70-110

4-10

b) pentru spǎlarea halelor de creştere dupǎ depopularea acestora: 0,7 mc/cap/an;
c) pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, consumul nu va depǎşi 1% din cantitatea totalǎ
de apǎ consumatǎ.
Operatorul trebuie sǎ ia mǎsuri pentru a minimiza consumul de apǎ, prin:
 utilizarea instalaţiilor cu pompǎ de apǎ sub presiune pentru spǎlarea halelor dupǎ fiecare ciclu
de producţie;
 calibrarea regulatǎ a instalaţiilor de adǎpare pentru a preveni pierderile prin picurare;
 menţinerea înregistrǎrilor privind consumurile de apǎ;
 identificarea şi remedierea pierderilor din reţelele de alimentare/evacuare apǎ.
7.1.4 Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor uzate conform cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 28 /06.02.2018,
emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri.
Volum total evacuat
Q orar
Categoria apei
Receptori
maxim
Vzi
Vzi
Vzi
Anual
max
med
min (mii mc) (mc/h)
(mc)
(mc)
(mc)
Dejecții
Lagună impermeabilizată cu folie
animaliere și ape hidroizolatoare, membrană HDPE cu 35,62 28,49
28,49 13,00 tehnologice
grosimea de 2 mm, V = 9000 mc
rezultate de la
igienizare
Ape
uzate Bazin vidanjabil V = 25 mc
menajere
Apele meteorice Rețea hidrografică locală
(provenite
din
afara iazurilor)

1.86

1,55

1,55

0.7

182,43
l/s

7.1.4.1
CONDIŢII:
- Operatorul trebuie sǎ ia toate mǎsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apǎ,
în special prin structurile subterane;
12
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Operatorul va aplica Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole;
- Operatorul se va asigura că pe amplasament, în exteriorul halelor de creștere, nu există
depozitate dejecții sau orice alte deșeuri care ar putea contamina apele pluviale.
7.1.5 Apele subterane
Alimentarea cu apă se face din foraje existente.
Nu existǎ evacuǎri de ape uzate în apele subterane.
Pe amplasament există două foraje de observație, pentru monitorizarea calității apelor freatice,
având H = 10 m, D=30 mm, fiecare, amplasate la nord și la est de cele 3 iazuri biologice.
-

7.2 Utilizarea eficientǎ a energiei
7.2.1 Energia electricǎ se asigură de la reţeaua naţionalǎ de distribuţie prin postul de transformare
aerian 250 kvA şi este folositǎ în principal pentru:
- acţionarea instalaţiilor care deservesc halele de creştere a porcilor ;
- funcționarea pompelor, hidroforului și a ventilatoarelor;
- iluminatul din interiorul halelor;
- iluminatul exterior,
- prepararea apei calde.
7.2.2 CONDIŢIE: Operatorul trebuie sǎ ia mǎsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip prin:
- aplicarea celor mai bune practici în fermǎ prin operare şi mentenanţǎ adecvatǎ a adǎpostului
şi echipamentului;
- optimizarea sistemului de ventilare în fiecare halǎ pentru a oferi o temperaturǎ adecvatǎ
asigurării bunǎstǎrii porcilor, cu ventilare minimǎ iarna;
- prevenirea blocajelor în sistemele de ventilare prin inspecţia frecventǎ şi curǎţarea
conductelor şi suflantelor;
- aplicarea iluminǎrii cu consum energetic scǎzut.
7.2.3 CONDIŢIE: Consumul de energie/porc /zi trebuie sǎ se încadreze ȋn valorile recomandate
de cele mai bune tehnici disponibile şi anume: 8-14 KWh/porc/zi; consumul anual de
energie electrică: 61,4 MWh/lună.
8

DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1 Descrierea amplasamentului
Activitatea SC Nutripork S.R.L.se defășoară în spații inchiriate de la SC Nutrientul SA, conform
Contractului de inchiriere nr.2565/2010 cu scopul de a desfășura activitatea de cresterea și
ingrășare a suinelor. Constructiile sunt proprietatea SC Nutrientul SA, si sunt situate pe terenul
aferent acestora si care este concesionat de către SC Nutrientul SA de la Consiliul Local al
municipiului Oradea prin Contractul de concesiune numărul 1192/2008. Terenul pe care sunt
amplasate constructiile este identificat cu numerele CF conținute în tabelul cu numărul 2.2.1 și este
concesionat pe o perioadă de 49 de ani prin Contractul de Concesiune cu numărul
1192/13.06.2008. Contractul de concesiune cuprinde la Art.5 alin.1 lit. b clauză de exploatare
eficace, în regim de continuitate și de permanență a obiectului concesiunii.
Construcțiile de pe terenul descris au fost inchiriate pe o perioadă nedeterminată de timp către SC
13
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Nutripork SRL cu respectarea acelorași condiții ca și cele stipulate în Contractul cu numărul 1192
dintre Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC Nuttrientul SA. referitoare la gestionarea
activității.
Suprafaţa totală gestionată de către societate SC Nutrientul SA este de 180000 mp, conform
numerelor topo prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.. CF
Suprafață(mp)
1
11273 NDF
7937
2
11277 NDF
13860
3
11279 NDF
32500
4
11274 NDF
29094
5
11275 NDF
32662
6
11276 NDF
19983
7
11278 NDF
43964
Total
180000
Aferent suprafețelor de mai sus societatea SC Nutripork a inchiriat construcțiile aferente numerelor
CF 11143 (11273 NDF) ,11144 (11274 NDF), 11146 (11276 NDF) și 11148 (11278 NDF).
Coordonatele STEREO 70 ale punctelor extreme ale amplasamentului sunt redate în tabel :
Nr. punct
X
Y
1
263855
623847
2
263950
623788
3
263981
623841
4
263880
623550
5
263732
623585
6
263825
623512
7
263747
623515
8
263719
623531
9
263705
623623
Vecinătăți:
Nord, nord-vest de Crișul Repede, de paraul Peța la vest, sud-vest și sud și la sud-est și est de
șoseaua de centură a municipiului Oradea sunt terenuri cu folosinta agricola și construcții cu
caracter industrial.
În vecinătatea amplasamentului descris nu există nici un alt titular de Autorizație integrată de
mediu.
Distanța față de cea mai apropiată locuiță din intravilanul localității Oradea este de circa 900-950
m.
În vecinătatea amplasamentului sunt de asemenea terenuri cu folosinta drumuri de acces.
Suprafaţa de teren ocupată de fermă :
 suprafaţa clădirilor
10543 mp
 suprafaţa căilor de acces şi a platformelor betonate 8854 mp
 suprafață bazin impermeabilizat
10855 mp
Clădirile în care iși desfășoară activitatea societatea SC Nutripork SRL sunt cuprinse în
tabel.
Nr.crt. Nr.
Destinatie constructie
Suprafață
cadastral
(m)
14
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11143

Corp administrativ, magazii medicamente, magazii materiale,
413
magazine dezinfectanți, magazine deseuri ambalaje medicamente,
grup sanitar
Poartă - cabină cantar
7
Bazin apă
89
Punct de curatare – camera pompe
19
11144
Centrală termică – partial (35 mp) container frigorific
62
Magazie – cabina cantar
46
Tarcuri
220
Coș-Post trafo
4
Magazie – Filtru sanitar, sala mese, depozit materiale
171
Grajd
2382
Grajd
2274
Grajd
2335
Grajd
2234
Cantar + rampa incarcare
8
Magazie – atelier mecanic
76
11146
Bazin apă – casă pompe
168
Bazin apă – bazin dejecții – 5 mc
35
11148
Lac de decantare – partial utilizat pentru bazinul impermeabilizat (2383 mp)
cu V=9000 mc stocare dejecții
10855
 Capacitatea maximă a fermei este de 10000 capete/serie.
 Activitatea fermei se desfǎşoarǎ în 4 hale de creștere.
Fiecare hală de creştere a porcilor este echipată cu următoarele sisteme:
 buncare exterioare de depozitare şi alimentare nutreț granulat spre sistemele de
alimentare din hale; buncarele pentru depozitarea furajelor sunt constructii metalice
pozitionate suprateran, amplasate in vecinatatea halelor de crestere;
 transportoare cu spira flexibila (utilizate pentru transportul furajelor spre sistemele
de alimentare din hale);
 hranitori de inox sau plastic;
 sistem de adapare tip suzeta;
 sistem de iluminat;
 canale longitudinale de colectare a dejectiilor;
 aeroterme electrice ERMAF ERA 33 230V/50 Hz/120 W, P=15kW/Aeroterma
pentru incalzirea halelor;
 sistem de ventilație ce cuprinde 14 ventilatoare FATCOM cu Q=10000 mc/h și
P=2,2 kW cuplate la un sistem automat de monitorizare și control
 aparate abur uscat VS10 pentru generarea unui abur uscat cu împrăștierea unui
produs de îndepărtare a mirosurilor, cu difuzori fixati la fantele exterioare; aparatele
sunt reglatate/cuplate la o stație meteo amplasată deasupra buncarului dinspre laguna
aferent Halei 2, la inalțimea de 10 m deasupra solului.
 sistem biologic de tratare a apelor cu dejecții BioAmp - bacterii pentru tratarea
dejecțiilor depozitate in canalele de dejecții situate sub halele de crestere a suinelor,
in vederea reducerii emisiilor de amoniac și de hidrogen sulfurat rezultate din
15
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dejecțiile animaliere cu unitatea de dozare ce injectează lichidul biologic în punctele
critice: canale din dozatorul montat in fiecare hala
construcțiile ce adăpostesc corpul administrativ, filtrul sanitar, grup social, magaziile, sala
mese, depozitele materiale, cabina poartă sunt construcţii realizată din cărămidă, pe fundaţie
din beton, acoperite cu tablă ondulată/azbest;
Camera frigorifica, amplasata pe platforma betonata, este destinată depozitării temporare a
mortalităţilor. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic
R404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C.
platforme balastate, betonate, drumuri de acces şi spaţii de parcare, în suprafaţă de 8854 mp;
lagună tip ploscă, impermeabilizată cu folie hidroizolatoare, membrană HDPE cu grosimea
de 2 mm, cu ambele fețe netede, în suprafață totala de 10855 mp, volum util 9000 mc;
laguna tip ploscă are o adancime maximă de 5 m; laguna este prevăzută cu supape pentru
eliminarea gazelor acumulate sub geomembrană
2 foraje alimentare cu apă
2 foraje monitorizare
bazin apă menajeră 25 mc
16 buncare metalice, pozate suprateran, pe pistament din beton pentru stocare furaje cu
capacitatea totală de 160 t.

8.2 Descrierea activitǎţii:
8.2.1. Creşterea intensivă a porcilor
Prin profilul de activitate unitatea aparţine sectorului zootehnic, obiectul de activitate constituindu-l
creşterea porcilor în sistem intensiv;
Accesul în unitate a persoanelor se face numai prin filtrul sanitar
Creşterea porcilor în sistem intensiv pe principiul « totul plin totul gol » în vederea asigurării
condiţiilor optime de microclimat şi zooigienă;
La încheierea perioadei de îngrăşare, porcii au între 100-120 kg și sunt valorificaţi.
Rumegușul din adăposturi a fost înlocuit cu produsul Adabline V Gan intrucat pe de-o parte
cantitatea din acest produs pe unitatea de suprafață este cu mult mai mica decat cantitatea de
rumeguș, iar pe de altă parte prin utilizarea lui se obţine diminuarea mirosurilor neplăcute şi fixarea
unor noxe de metabolism şi descompunere, se reduce umiditatea la nivelul solului. Prin utilizarea
acestui produs se generează efecte pozitive în creşterea stării de confort şi de sănătate a animalelor
și în diminuarea emisiilor de miros generate din activitatea fermei. Din punct de vedere economic,
se obţin reduceri ale energiei pentru ventilare/încălzire şi posibilitatea utilizării aşternutului ca
fertilizant superior. Absorbantul uzat, evacuat în lagună, care a fixat compuşii cu azot generati în
fermă are efect de eliberare treptată a nutrienţilor pe măsura necesarului plantelor, diminuând astfel
riscul de contaminare prin eliberare bruscă.
Fazele specifice activităţii de creştere şi îngrăşăre a porcinelor şi cele ale activităţilor auxiliare sunt
următoarele:
Popularea halelor:
Popularea halelor se face cu tineret porcin, având vârsta de 90 – 100 zile şi greutatea de medie de
25 kg, care provine din Ferma Cheț apaținand SC Nutritin SRL. sau din alte complexe autorizate.
Principiul tehnologic aplicat este, ,, totul plin - totul gol„ în vederea asigurării condiţiilor optime de
microclimat şi zooigienă. În acest scop compartimente sunt în prealabil curăţate, spălate,
dezinfectate, văruite şi preîncălzite în timpul iernii, astfel încât să se asigure o temperatură de 20 16
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22°C şi o umiditate relativă de 60 %. Ventilaţia este asigurată prin ferestre rabatabile acţionate
electric şi prin ventilatoare. Halele sunt iluminate cu corpuri de iluminat cu fluorescenţă
Hrănirea porcilor se face prin intermediul hrănitoarelor alimentate din buncărele de depozitare,
aferente fiecărei hale.
Necesarul lunar de furaje este de aproximativ 13500 tone/an. Alimentarea cu furaje se face cu
autocamioane de la S.C.Nutrientul S.A. Palota.Furajele sunt descărcate în buncărele aferente
fiecărei hale de unde sunt conduse printr-un sistem închis la boxele animalelor. Buncărele sunt
montate în exteriorul halelor de creştere, pozate pe platformă din beton care comunică cu calea de
acces auto din incintă. Pentru fiecare categorie de vârstă a animalelor se folosesc diferite tipuri de
nutreţ combinat.
Animalele din crescătorie sunt furajate cu furaje adecvate, consumul mediu zilnic fiind de 2,25
kg/zi, ceea ce conduce la un spor de greutate de 0,75 kg/zi.
Adăparea se face cu apă asigurată din cele 2 puţuri forate, prin adăpătoare pe categorii de vârstă.
Creştere
Adăposturile pentru tineret sunt prevăzute cu alei de furajare laterale şi cu boxe, dispuse
perpendicular pe axul longitudinal al adăpostului. Zona de defecare reprezintă circa 30 % din
suprafaţa boxei şi este prevăzută cu grătare din beton aşezate pe canale cu pernă de apă, prevăzute
cu stăvilar, construit la capătul adăpostului, prin care se face deversarea dejecţiilor către canalul
colector general. Hrănitoarele sunt amplasate pe peretii despartitaori dintre boxe nu pe peretii
laterali, iar adăparea se realizează tip „suzetă„ dintr-o conductă comună tuturor boxelor, fiecare
animal aspirând necesarul de apă.
Fiecare sistem computerizat monitorizează climatul dintr-o hală.Sistemul de ventilaţie funcţionează
pe baza de depresiune, aerul viciat este exhaustat de ventilatoare iar admisia aerului proaspăt se
face datorită depresiunii create, tot sistemul fiind comandat de către calculatorul de proces.
Finisare
Procesul de îngrăşare propriu-zisă durează între 60 – 75 zile, creşterea ponderală înregistrată este de
aproximativ 40-50 kg. Principiul tehnologic aplicat şi în această fază este „totul plin – totul gol„ , în
vederea asigurării condiţiilor optime de microclimat şi zooigienă. În acest scop compartimentele
din adăposturi sunt în prealabil curăţate, spălate, dezinfectate, văruite şi preîncălzite în timpul iernii,
astfel încât să se asigure o temperatură de 20 – 22 C şi o umiditate relativă de 60 %. Adăposturile
sunt prevăzute cu alei de furajare laterale şi cu 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 „ dintr-o conductă comună tuturor boxelor fiecare animal aspirând necesarul de apă.
Ventilaţia este asigurată prin ferestre rabatabile acţionate electric şi prin ventilatoare. Halele sunt
iluminate cu corpuri de iluminat cu fluorescenţă.
Fermantaţie aerobă şi anaerobă
Producţia de mixtura de dejecţii zilnică şi anuală este cea prezentată în tabel
1
Producţie
Producţie
(kg/cap/zi)
m3/cap
Categorie porc
Mixtură
per lună
per an
Porc de sacrificare * 3 –7.2
0.09 – 0.13 1.1 – 1.5
* greutate de sacrificare 110 – 120 kg
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Cantitate maximă anuală generată de către ferma:
Cantitate maximă anuală generată de către ferma conform
datelor furnizate real de către tehnologul societății
maxim
0,116
UM
mc/lună/animal
Numar maxim suine
10000 capete/ciclu
3.2 cicluri/an
12175 mc/an
Qmax dejecții annual = (10000 capete/ciclu*3,2 ciclu/an*3,28 luni)*0,116 mc/cap/luna
Qmax dejecții annual =12175 mc/an
Cantitatea de ape uzate evacuate în lagună, conform Autorizației de gospodărirea apelor este
prezentată în tabel
Cantitate ape uzate evacuate UM
mc
Q min
mc/zi 530,7
Q med
mc/zi 530,7
Q max
mc/zi 948
Cantitatea recomandata de Adabline V Gan utilizată pentru fermele de porci, categoria de
animale cu greutate peste 30 kg este:
în primele 7 zile de la populare - între 20 şi 50 g/mp odată pe zi;
începând cu a 8-a zi - minimum 20g/mp pe zi
în măsura în care suprafaţa este uscată, nu se impune aplicarea cantităţii minime de
produs, rămânând la aprecierea fermierului dacă aplică sau nu.
Evacuarea dejecțiilor:
Capacitățile de stocare a gunoiului de grajd trebuie sa fie proiectate pentru un interval de
timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor.Desi
intervalul recomandat prin cod de a nu se imprastia dejectii pe camp este de 4 luni, în zona de
campie a judetului Bihor numărul de luni în care temperatura medie lunară este sub 5 grade nu este
nici de 3 luni. In acest conditii este sufieicientă capacitatea lagunei pentru stocarea timp de 4 luni a
dejectiilor ca fiind acoperitoare si pentru condiția din cod referitoare la evitarea riscurilor de
poluare corelată cu capacitatea de stocare a lagunei calculată în cea mai defavorabilă dintre situații,
cea calculata conform Codului celor mai bune practici agricole: Depozitele trebuie să aibă o
capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de
interdicție pentru aplicarea pe teren a îngrășămintelor organice definit prin perioada în care
temperatura medie a aerului este sub 5°C.
Laguna societății tip ploscă are o capacitate de 9000 mc ceea ce asigură necesarul de stocare în
oricare dintre situațiile prezentate. Laguna este prevăzută cu supape pentru eliminarea gazelor
acumulate sub geomembrană.
Dejectiile sunt depozitate în lagună unde sufera urmatoarele procese:
 fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii, unde rezulta biogaz
ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2. Fermentarea anaeroba are
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si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejectii, reducerea emisiilor de
miros, reducerea continutului de azot si fosfor.
Imprăştierea pe terenuri a dejecțiilor:
Pentru păstrarea calităţii solului la administrarea gunoiului de grajd se face acoperirea terenului
uniform, iar materialul administrat nu rămâne în agregate mai mari de 4 - 6 cm. Uniformitatea de
imprăştiere, indiferent dacă această operaţie se efectuează manual sau mecanizat, depăşeşte 75%.
Pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide - gunoi de grajd, se folosesc maşini de aplicat
gunoi de grajd. (cf.măsurii 227-229 din Codul celor mai bune practici agricole ). (cf.Raportului
Comisiei Europene privind calitatea solului COM(2002)179-C5-03228/2002-2002/2172(COS) ).
Încorporarea directă în sol se face în timpul vegetaţiei sau în afara perioadei de vegetaţie, la
adâncimea de 10-30 cm.
Normele privind împrăştierea se stabilesc în funcţie de cerinţele culturilor, conform tehnologiilor de
cultură şi cartării agrochimice, fiind cuprinse între 5 şi 80 t/ha. (Codul celor mai bune practici
agricole ).
Perioadele când se aplica îngrăşăminte organice se stabilesc în funcţie de diferite condiţii:
 cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creştere a culturilor, pentru a maximiza
preluarea nutrienţilor de culturi şi a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puţin
jumătate din cantitatea de gunoi rezultată în timpul iernii, trebuie împrăştiată până la 1
iulie, iar restul până la 30 septembrie.
 să fie evitată aplicarea lor în perioadele de extra-sezon (în afara fazelor de vegetaţie
activă), care variază în cadrul ţării, depinzând de condiţiile climatice locale, între lunile
octombrie şi februarie, perioada maximă fiind specifică pentru zonele umede şi reci, în
care sezonul de vegetaţie începe mai târziu. Sunt permise excepţii de la această regulă
generală acolo unde planul de management stabileşte ca împrăştierea îngrăşămintelor
organice se poate realiza de-a lungul perioadei de extra-sezon, fără riscul de producere a
poluării apelor sau unde sunt condiţii meteorologice excepţionale;
 în anumite areale, în special pe soluri cu strat subţire calcaros, există pericol iminent de
poluare a apelor subterane. În funcţie de specificul local, întotdeauna acest pericol
trebuie luat în considerare când se aplică îngrăşăminte organice în astfel de areale cu risc
ridicat.
 condiţiile meteorologice, starea solului şi a resurselor de apă care fac ineficientă sau
riscantă aplicarea îngrăşămintelor organice pe teren şi trebuie luate măsurile necesare
pentru evitarea poluării apelor.
Gunoiul se administrează la lucrarea de bază a solului (prin aratură cu intoarcerea brazdei), în
condiţii meteorologice favorabile, în special pe timp noros şi cu vânt slab. Pe măsura ce gunoiul se
împrăştie, terenul este arat cu plugul, care amestecă şi încorporează bine gunoiul. Încorporarea se
face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile uşoare (nisipoase) şi în zonele secetoase şi mai puţin
adânc, până la 18- 25 cm pe terenurile grele, reci şi în regiuni umede. În zonele mai umede se poate
administra şi primăvara. (conform Măsurilor 223 şi 224 din Codul celor mai bune practici agricole)
Tabelul redă suprafaţa de teren in (ha) necesară pentru împrăştierea dejecţiilor provenite de la
suinele crescute în sistem intensiv :
Categoria
Greutatea
În cazul aplicării a
kg
210 kg N/ha
intensiv
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Porci

98

0,0621

Porci la îngrăşat

68

0,0526

Porci la îngrăşat

90

0,0714

3300 porci(faza 1de creştere-25-50kg) x 0,0175* ha= 57,75 ha;
3300 porci(faza 2 de creştere-50-75 kg) x 0,0350* ha= 115,5 ha;
3400 porci în perioada de finisare x 0,0574* ha= 195,16 ha
*valorile au fost obţinute prin mediere
Suprafaţa de teren necesară împrăştierii unei serii de dejecţii maturate este de 368,41
ha,conform anexei 5 a Codului celor mai bune practici agricole.
Calitatea dejecţiilor maturate şi a caracteristiciele solului pe care se vor împrăştia acestea va
fi obligatoriu analizată înainte de împrăştiere de către OSPA Bihor.
Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și
încorporarea acestora în sol:
Parametru
Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a
dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore)
( 1)
( 2)
Timp
0 -4
( 1)
Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.
( 2)
Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt
favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu
sunt accesibile din punct de vedere economic.
8.2.2. Depopularea şi igienizarea halelor
Între două cicluri halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate, creându-se vidul sanitar. Spălarea se
face în două etape :iniţial se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile de hrănire şi adăpare cu
furtunul,cu un volum mare de apă la presiune scăzută după care se continuă spălarea cu jet de apă la
presiune ridicată.
Dezinfecţia se face prin pulverizare de soluţii dezinfectante în concentraţii de <1%. Pentru
dezinfecţie şi sterilizare se utilizează anual, var stins și alte substanțe dezinfectante.
Colectarea cadavrelor
Cadavrele se aduna de personalul angajat din hale in urma controlului de dimineata, in fiecare zi. In
urma controlului cadavrele se scot din hale si se transporta in camera frigorifica. Camera frigorifica,
amplasata pe platforma betonata, este destinată depozitării temporare a mortalităţilor. Camera
frigorifică este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic R404A (6 kg), care va asigura o
temperatură ambientală de 0 – 4 0C.
Ferma mai este dotata cu o zona de livrare a cadavrelor spre PROTAN, amenajata conform
cerintelor sanitar-veterinare. Livrarea mortalitatilor se face la cerere. Dupa fiecare livrare zona se
igienizeaza cu apa si substante dezinfectante, fiind astfel pregatite pentru urmatoarea livrare.
In zona camerei frigorifice se realizeaza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi
substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru
aceste tipuri de substanţe.
8.2.3. Accesul vehiculelor se face pe o singură poartă prevăzută cu dezinfector rutier, amenajat
corespunzător încât să asigure la rulare acoperirea anvelopelor cu dezinfectant pe întreaga
circumferinţă a roţilor.
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8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitatea
desfăşurată.
Tehnicile aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitatea
desfăşurată sunt prezentate în tabelul din Anexa 1 – parte integrantă din AIM
Conform prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie
2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), pentru creșterea
intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, pentru a reduce emisiile de miros operatorul are
urmatoarele obligatii: sa elaboreze si sa puna in aplicare un plan de gestionare a mirosului și care
sa includa următoarele elemente:
Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de
mirosuri emanate din fermă, a fost elaborat un plan de gestionare a mirosurilor care se va pune în
aplicare și se va revizui periodic care conține următoarele:
 un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;
 un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;
 un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;
 un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a
identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT
26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de
eliminare și/sau reducere;
 analiza incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a
acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.
Planul de gestionare a mirosurilor elaborate pentru fermă se găsește în Anexa 2 - parte
integrantă din AIM.

INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR
ÎN MEDIU
9.1 Aer
9

Sursa

Localizare

Mod de
evacuare

Instalații de
evacuare

Sistem de
ventilație

Acoperișul
halelor
de
creștere
Acoperișul
halelor
de
creștere

Forțat/fără
instalație de
reținere
Forțat/fără
instalație de
reținere

14 ventilatoare/hală

NH3

Caracteristici instalații de evacuare
Debit
Înălțime
Direcția
nominal
de
de
(mc/oră)
refulare
evacuare
(m)
10.000
10
vertical

14 ventilatoare/hală

pulberi

10.000

Sistem de
ventilație

9.2.

Poluanți

10

vertical

Apǎ

Sursa generatoare
ape uzate tehnologice,
dejecții

Compoziţie
materii în suspensie,
substanţe consumatoare de
oxigen, compuşi cu azot,

Metode de colectare/evacuare
- canale colectoare; lagună de stocare
dejecţii;
- fertilizare terenuri agricole
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fosfor, potasiu, bacili
coliformi
ape uzate menajere/
filtru sanitar, corp
administrativ

materii în suspensie,
substanţe consumatoare de
oxigen, detergenţi

- reţeaua internă de canalizare;
- bazin vidanjabil exterior , volum util de 25
m3

CONDIŢIE: Operatorul trebuie sǎ deţinǎ planul de amplasament în care sunt prevǎzute toate
construcţiile, conductele subterane şi rigolele perimetrale şi sǎ întocmeascǎ un program de inspecţie
şi întreţinere a acestora, cel puţin o datǎ la 1 an, în scopul minimizǎrii pierderilor de apǎ uzată şi
evitǎrii poluǎrii apelor de suprafaţǎ şi subterane.
Bazinul vidanjabil de colectare a apelor uzate trebuie întreţinut corespunzǎtor pentru a preveni
contaminarea solului şi implicit a apei subterane şi a apei de suprafaţă.
9.3. Sol
Nr.
Punct vulnerabil
Metode de reţinere a scurgerilor pe sol
crt.
1
Reţele de canalizare
canale colectoare
2
Lagună pentru depozitare dejecţii
Laguna este impermeabilizate cu geomembrană
9.4. Alte dotări
-căile de acces, platformele de staţionare, pardoselile în spaţiile de creştere intensivă a porcilor sunt
betonate;
-silozuri închise pentru depozitarea furajelor;
- spaţii închise – hale de creştere, pentru desfăşurarea procesului de producţie;
- perdea verde de protecţie în jurul batalurilor de stocare a dejecţiilor;
- Încăpere frigorifică pentru stocarea temporară a eventualelor mortalități.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL
ÎNCONJURǍTOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
Sursele generatoare de emisii în aer sunt:
- procesele metabolice;
- managementul dejecţiilor;
- activităţi auxiliare: de transport, de descărcăre furaje, de întreţinere a incintei.
- centrala termică – electrică (P- 24 kw)
Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adăposturile de porci sunt: NH3, CH4, N2O,
Pulberi, mirosuri de H2S.
Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de creștere a porcinelor în hale este
conform BAT 30.
Parametru

Amoniac,
exprimat ca NH3

Punct de emisie

Adăpost porci

Categorie de animale

Porci pentru îngrășare

BAT-AEL
(kg NH3/spațiu pentru
animal/an)
2,6
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10.1.1.1. Valorile admise pentru emisiile în aer, comparativ cu valorile recomandate de BREF-ul
specific sunt următoarele:
Faza de proces
creşterea porcilor

Poluant specific
N2 O

Interval de emisie conform BREF*
(kg/porc/an)
0,59 - 3,44

CH4
NH3

4,2 - 11,1
0,9 – 2,4

BREF* - Reference Document on Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs,
July 2003.
10.1.1.2. Nicio emisie în aer nu trebuie sǎ depǎşeascǎ valoarea limitǎ de emisie stabilitǎ în prezenta
autorizaţie. Nu trebuie sǎ existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.
10.1.1.3. Materialele sub forma de pulberi vor fi depozitate în construcţii metalice închise.
10.1.1.4. Manipularea materiilor prime cǎtre şi din depozitele amenajate se va realiza cu emisii
reduse în aer a prafului şi pulberilor.
10.1.1.5. Personalul va fi instruit în legătură cu mǎsurile ce trebuie luate în vederea reducerii
emisiilor.
10.1.2. Imisii:
10.1.2.1. Valorile limitǎ la imisiile datorate activităţii de creştere intensivă a porcilor şi de stocare a
dejecţiilor vor respecta limitele stabilite conform STAS 12574/87 - Aerul din zonele protejate –
condiţii de calitate sunt:
Poluant

Prag de alertă mg/Nmc

NH3
H2S

0,21
0,0105

CMA
Prag de intervenție
mg/Nmc
0,3
0,015

a)

pentru media de scurta durata (30 min)
INDICATORI
H2S
NH3
µg/mc (mg/mc)
µg/mc(mg/mc)
15(0,015)
300(0,3)

b)

pentru medie de lunga durata – zilnica

Medie de scurtă durată
30 min
30 min

INDICATORI
H2S
NH3
µg/mc (mg/mc)
µg/mc(mg/mc)
8(0,008)
100(0,1)
CONDIŢII : Pentru minimizarea emisiilor se vor aplica următoarele măsuri:
- monitorizarea poluanților emiși în atmosferă;
- hrănirea pe faze de creştere;
- aplicarea unui management nutrițional corespunzător, conform BAT;
- trasportul şi aplicarea pe sol a dejecţiilor ca îngrăşământ organic, cu respectarea celor mai bune
practici agricole. Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului
MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea
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programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a
punctul 2.4, a Anexei 1.
Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de
calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in
perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la
monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile
meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

10.2 Apa
Valori limitǎ de emisie
Indicatorii de calitate ai apelor menajere evacuate sunt stabiliţi prin Autorizaţia de gospodărire a
apelor nr. 28 din 06.02.2018, eliberatã de Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia
Bazinală de Apă Crişuri Oradea, după cum urmeazǎ:
10.2.1 Ape uzate menajere:
Indicator
Valori admise / (mg/dm3)
pH
6,5-8,5 unităţi de pH
Materii în suspensie
350
CBO5
300
CCO-Cr
500
Substanţe extractibile
30
Detergenţi sintetici
25
Azot amoniacal
30
Fosfor total
5
Sulfați
600
10.2.2. Apa pluvială: indicatorii se vor încadra în limitele maxime admise de HG 352/2005 –
NTPA 001/2005.
10.2.3. Ape subterane:
Pe amplasament există 2 puţuri de observaţie.
Locul prelevarii probei
Indicator de calitate
analizat
pH
Indice de permanganat
NH4+
Foraje din incinta fermei
Azotiti
Azotati
Fosfor total
Cloruri

Frecventa de
monitorizare
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial
Semestrial

Metoda de analiza
SR EN ISO 10523
SR EN ISO 8467
SR ISO 7150-1
SR EN 26777
SR ISO 7890-3
SREN ISO 6878
SR ISO 9297

Rezultatele analizelor pentru apele subterane se vor compara cu valorile .................., care vor
constitui valori de referinţă pentru celelalte analize.
10.2.3. Nici o emisie în apă nu trebuie sǎ depǎşeascǎ valorile limitǎ de emisie stabilite în prezenta
autorizaţie.
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10.2.4. Nu este permisǎ evacuarea nici unei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de
suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
10.3. Sol şi subsol
Concentraţiile de poluanţi specifici activităţii, care pot efecta solul nu vor depăşi limitele pentru
terenuri de folosinţă sensibilă, prevăzute în Ordinul MAPPM 756/1997, actualizat, pentru aprobarea
Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si
planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru
fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.
Parametru
Frecventa
Metoda de analiza
C organic
anual
SR ISO 14235
pH
anual
SR 7184 -13
Azot total
anual
SR ISO 11261; SR ISO 13878
10.4. Emisii de zgomot
10.4.1. Surse de poluare:
- funcţionarea instalaţiilor tehnologice;
- mijloacele de transport;
10.4.2. CONDIŢIE: Activitǎţile de pe amplasament nu trebuie sǎ producǎ zgomote în afara
amplasamentului în locaţii sensibile la zgomot, care depăşesc condiţiile prezentei autorizaţii.
10.4.3. CONDIȚIE: Valorile limită pentru nivelul de zgomot, aplicabile zonelor de locuit, sunt
cele specificate ȋn SR 10009/20017 – Acustică – Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant.
10.5. Miros
10.5.1. Sursele de miros identificate:
- livrarea și stocarea hranei
- sistem de ventilație din hale
- sistem de canalizare de pe amplasament
- laguna pentru dejecțiile animaliere
- din hale – fluctuații ale densității animalelor
- curățare și igienizare hale.
CONDITII:
10.5.2.Operatorul activitǎţii va gestiona activitǎţile din care rezultǎ mirosuri dezagreabile, sesizabile
olfactiv, ţinând seama şi de condiţiile atmosferice (perioadele de calm atmosferic, inversiuni termice
sau condiţii atmosferice nefavorabile dispersiei) pentru a preveni creşterea intensitǎţii mirosului sau
transportul mirosului la distanţe mari.
10.5.3. Se interzice evacuarea mixturii de dejecţii în lagună în situaţie de ceaţă, presiune scăzută sau
atunci când direcţia predominantă a vântului este înspre municipiul Oradea.
10.5.4. Se vor aplica tehnici nutriţionale, acceptate la nivel naţional şi european, prin care sǎ se
reducǎ nutrienţii din dejecţiile de porc, în vederea scǎderii nivelului emisiilor de mirosuri în halele
de creştere a porcilor.
10.5.5. Se vor întreține perdelele vegetale existente, și se vor realiza plantări, după caz.
10.5.6. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de
mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică
a unui plan de gestionare a mirosurilor, care include următoarele elemente:
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- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;
- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;
- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;
- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a
identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26),
pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare
și/sau reducere;
- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a
acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.
10.5.7. Monitorizarea emisiilor de mirosuri prin olfactometrie dinamică în conformitate cu
standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri.
GESTIUNEA DEŞEURILOR
 Deşeuri produse, colectare, stocare temporarǎ:
Deşeuri nepericuloase:
Cod deşeu Cantitatea
conform
generata
Mod de stocare
Tip deşeu
Deciziei
/an
Sursa de deşeu
temporarǎ
CE
955/2014
D EJECȚII ,
Se stochează
temporar în spaţii
Activitatea de
amenajate cu utilaje
02 01 02
15 to
creşterea
frigorifice conform
porcilor
normelor sanitar
veterinare
DEJECȚII
Creștere și
Se stochează
finisare
temporar în laguna
02.01.06
13200 mc
impermebilizate, cu
capacitate de 9000
mc
M ORTALITĂȚI
Creștere și
Se stochează
02 01 02
16t
finisare
temporar în camera
frigorifică
D EȘEURI
Activități de
Stocare temporarǎ
02.01.10
320 kg
METALICE
întreținere
în spații specifice
A MBALAJE DE
Activități
Spaţii special
HÂRTIE ȘI
15 01 01
32 kg
administrative
amenajate
CARTON ,
A MBALAJE DE
Activități
Spaţii special
MATERIALE
15.01.02
32 kg
administrative
amenajate

Operația
de
Valorificar
e/Eliminare
D10

R10

R10

D10
D10

D5

PLASTICE

A MBALAJE DE
MEDICAMENTE

H ÂRTIE ȘI

18.02.03

15 kg

20.01.01

15kg

Tratamente
Activități

Stocare temporarǎ
în europubele
Spaţii special
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D5

Tip deşeu

Cod deşeu
conform
Deciziei
CE
955/2014

Cantitatea
generata
/an

CARTON

D EȘEURI
MENAJERE

DEE
AMBALAJE
STICLA
MEDICAMENT
E

20.03.01

1140 kg

20.01.36

8 buc.

15.01.07

10 kg

Deşeuri periculoase:
Cod deşeu
conform
Tip deşeu
Deciziei CE
955/2014
ambalaje de
la substanţe
dezinfectante
becuri/tuburi
fluorescente
deşeuri a
căror
colectare şi
eliminare fac
obiectul unor
măsuri
speciale
pentru
prevenirea
infecţiilor

15 01 10*

*

20 01 21

Cantități
generate
/an

Sursa de deşeu

administrative
Filtru sanitar,
birouri
Filtru sanitar,
birouri
Tratamente
animale

Sursa de deşeu

62 kg

Igienizarea
halelor

9 buc

Întreg
amplasamentul

Mod de stocare
temporarǎ

Operația
de
Valorificar
e/Eliminare

amenajate
În europubele
Spaţii special
amenajate
Spaţii special
amenajate

Mod de stocare
temporarǎ

Operația de
Valorificare/
Eliminare

Containere/spaţii
închise destinate
acestui scop

R12

In cutii de carton/
spaţii special
amenajate

R12

D9/R12

18 02 02*

cantități
variabile

Activitatea de
crestere a
porcilor

Stocare temporarǎ
în spații specifice

 Deşeuri refolosite
Operatorul nu refoloseşte deşeuri generate de activitatea desfăşurată.
 Deşeuri valorificate
Cod deşeu
conform
Denumirea deşeu
Deciziei CE
955/2014
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Destinaţie

Cod deşeu
conform
Deciziei CE
955/2014

Denumirea deşeu

Destinaţie

02 01 06

dejecţii solide provenite de la porci

împrăștiere pe terenuri agricole ca
îngrăşământ natural, pe bază de
contract cu terţi, R10

13 02 06*

uleiuri uzate

18 02 03
15 01 10*
20 01 21*

ambalaje de medicamente
ambalaje de la substanţe dezinfectante
becuri/tuburi fluorescente

 Deşeuri eliminate
Cod deşeu,
conform
Deciziei CE Denumirea deşeu
955/2014
02 01 02

cadavre de porc

20 03 01

deşeu menajer

18 02 02*

deşeuri a căror
colectare şi
eliminare fac
obiectul unor
măsuri speciale
pentru prevenirea
infecţiilor

Sursele de
deşeu/faze ale
procesului
tehnologic
Activitatea de
creşterea porcilor
întreaga unitate

Activitatea de
creşterea porcilor

unităţi autorizate de colectare/
valorificare, R12

Operație de valorificare /eliminare
Destinaţie
Incinerare ȋn instalaţia proprie, D10
unităţi autorizate de colectare/
eliminare, D5

unităţi autorizate de colectare/
eliminare, D 9

CONDIŢII
 Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deşeu pe amplasamentul unităţii.
Operatorul are obligaţia evitǎrii producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitatǎ,
valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnicǎ şi economicǎ, neutralizarea şi eliminarea
acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.
 Eliminarea/valorificarea/recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat
în prezenta autorizaţie la punctele 11.4 şi în conformitate cu legislaţia naţională.
 Nu trebuie eliminate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului f ǎrǎ
a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fǎrǎ acordul scris al
acesteia.
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ prevederilor HG
nr. 856/2002 și ale Legii 211/2011, republicată, privind regimul deşeurilor.
11.9 Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, piese metalice uzate, uleiuri uzate,
baterii, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:
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 Legea nr. 211/2011privind regimul deseurilor;
 O.U.G. nr. 68 / 2016 pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deṣeurilor;
 Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste
de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei
III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile;
 HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG 210/2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţei mediului;
 HG nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deseurilor de ambalaje ,
 Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri
din ambalaje;
 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată
şi modificată prin OG 25/2008, OUG 37/2008 şi Ordonanţa 15/2010 aprobată prin Legea
167/2010 , OUG 115/2010, OUG 31 din 27 .08. 2013; Legea 384 / 24.12. 2013.
 Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie
privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia, modificată cu Ordinul 1477/2010;
 Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor
datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr.
1648/2009 si Ordin MMP 1032/2011.
11.10 Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru valorificare/ recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de o societate autorizatǎ pentru astfel de activitǎţi cu deşeuri. Deşeurile
trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 doar de un operator autorizat
pentru activitǎţi cu deşeuri, de la amplasamentul activitǎţii la amplasamentul de valorificare/
recuperare/eliminare, fǎrǎ a afecta în sens negativ mediul prin mirosuri dezagreabile sau prin
împrǎştiere sau abandonare a acestora.
11.11. Deşi batalul de stocare a dejecţiilor se află la distanţă corespunzătoare din punct de vedere a
protecţiei populaţiei faţă de zone rezidenţiale, în cazul în care, în urma monitorizării se identifică
valori ale imisiilor care depăşesc pragul de alertă sau se înregistrează reclamaţii, operatorul va
adopta o metodă de diminuare a mirosului, prin utilizarea de enzime sau acoperirea batalurilor, în
conformitate cu cerinţele celor mai bune tehnici disponibile.
11.12.Deşurile de dejecţii animale rezultate din activitatea de creştere a porcilor în ferma de
producţie nu se vor depozita în batalul de stocare a dejecţiilor pentru o perioadă mai lungă de 6
luni.
11.13.Administrarea dejecțiilor pe terenurile agricole trebuie fǎcutǎ conform Ordinului nr. 1.809
din 31.07.2015, pentru modificarea şi completarea Ordinului MMGA şi al MAPD nr.
1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
11.14 Administrarea dejecțiilor pe terenurile agricole trebuie se va face numai pe bază de
contracte ferme încheiate cu aceştia și la recomandarea OSPA Bihor.
11.15 Operatorul trebuie sǎ se asigure cǎ deşeurile transferate cǎtre o altǎ persoanǎ sunt ambalate,
identificate şi inscripţionate după cod deșeu şi gestionate conform legislației, asigurându-se
trasabilitatea deșeurilor, în conformitate cu standardele în vigoare privind astfel de etichetare. Pânǎ
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la valorificare,colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie precolectate si depozitate
temporar în zone desemnate, protejate corespunzǎtor împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile
trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzǎtor.
11.16. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru de evidență și trasabilitate a deșeurilor
complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management ale
deşeurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest
registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:
- cantităţile şi codurile deşeurilor;
- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;
- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de
deşeuri periculoase în afara amplasamentului;
- detalii privind expediţiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.
Aceste date trebuie raportate la APM Bihor ca parte a Raportului anual de mediu.


INTERVENŢIA RAPIDǍ/ PREVENIRE ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢǍ, SIGURANŢA INSTALAŢIEI
 Ferma de porci nu se încadrează sub incidența prevederilor Legii 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
 Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă
Operatorul deţine Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă. El trebuie
să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de
control al autorităţilor de specialitate.
Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi
actualizat după cum este necesar.
Planul care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor
cu un posibil impact asupra mediului, trebuie să conţină cel puţin:
- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;
- Planul reţelelor de canalizare;
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;
- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;
- Caracteristicile şi amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.
Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi
pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.
 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare
Operatorul va întocmi anual Programul de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din
dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu
consecinţe grave asupra mediului înconjurător.
Programul anual de revizii şi reparaţii trebuie reactualizat anual până la data de 31 ianuarie al
fiecărui an.
Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune societatea
(depozitele pentru materii prime şi auxiliare; instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil; clădiri,
instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat; etc.).
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Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile
furnizorului de echipamente.
Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim
următoarele date:
- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;
- data efectuării intervenţiei;
- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);
- tipul operaţiei executate;
- responsabilul execuţiei lucrării;
- costul reparaţiilor sau intervenţiilor.
 MONITORIZAREA ACTIVITǍŢII
 Aer:
Emisii:
Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente
de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.
Imisii:
Punct de măsurare

Parametru
Amoniac

1. la limita incintei, pe
direcţia predominantă a
vântului – pe zona
sensibilă

Hidrogen sulfurat

Frecvenţa de
Metoda de
monitorizare
analizǎ
2
STAS 10812-76
monitorizări/
STAS 10811-76
an în
perioada mai
- septembrie

2. în vecinătatea lagunei
Modalitatea de monitorizare a imisiilor:
- realizarea a trei măsurători, în zile diferite, în perioada cu grad maxim de populare a
halelor;
- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului;
- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.
13.2 Apǎ
Ape uzate menajere vidanjabile:
Se vor respecta monitorizările impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 63/17.04.2008
revizuită la data de 12.04.2017, respectiv:
Punct de
Frecvenţa de
Indicator
Metoda de analiză
prelevare
monitorizare
pH
SR ISO 10523-19
materii în suspensie
STAS 6953-81
CBO5
SR EN 1899-2/2002
Bazin
La fiecare
vidanjabil
vidanjare
CCO-Cr
SR EN 1899-2/2002
Ca
SR ISO6060/96
Reziduu filtrant la 105 C
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Punct de
prelevare

Indicator

Frecvenţa de
monitorizare

azot total
fosfor total
Mg
13.2.1 Ape ape subterane:

SR ISO 7150-1/2001
SRAS 10064-75
Frecvenţa de
monitorizare

Indicator

Punct de prelevare

Metoda de analiză

Metoda de analiză

pH
substanţe extractibile
CCO - Mn
NH4+
Din puţurile de
observaţie din zona Azotiti
Semestrial
lagunei
Azotati
Fosfor total
Cloruri
Sulfaţi
*
In caz de utilizare a altor metode standardizate se va demonstra echivalenţa metodei.

13.3

Sol
Indicator

Punct de prelevare

În vecinătatea lagunei
pentru dejecţii

pH
nitraţi
nitriţi
azot
fosfaţi

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

13.4 Deşeuri
13.4.1Deşeuri tehnologice:
Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu
prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde
deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007, a Deciziei CE nr. 955/2014
pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase și a Legii nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Cu frecvență anuală se va completa gestiunea deșeurilor : Statistica Deșeurilor – Chestionarul
Proddes in Sistemul Integrat de Mediu.
13.4.2Deşeuri de ambalaje:
Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG
249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Raportarea datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va face
conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje.
13.5 Zgomot – nu este cazul;
13.6 Miros
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Monitorizarea mirosului se realizeazǎ prin determinǎrile de imisii de amoniac conform legislației
naționale.
Punct de măsurare
Parametru
Frecvenţa de
Metoda de
monitorizare
analizǎ
Amoniac
2
STAS 10812-76
1. la limita incintei, pe
monitorizări/
Hidrogen
sulfurat
STAS 10811-76
direcţia predominantă a
an în
vântului – pe zona
perioada mai
sensibilă
- septembrie
2. în vecinătatea lagunei
13.7 Monitorizarea activităţii în vederea demonstrării conformării cu cerinţele BAT:
Conform prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie
2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), pentru creșterea
intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, operatorul are urmatoarele obligatii:
13.7.1 Monitorizarea anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere
conform BAT 24 lit. a prin utilizarea următoarei tehnici:
Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară,
conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța
animalelor pentru fiecare categorie de animale
13.7.2 Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac în aer conform BAT 25 lit.a si lit.c prin
utilizarea urmatoarelor tehnici:
- Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal
total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere
- Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.
13.7.3 BAT 26. Monitorizarea periodică a emisiilor în aer prin utilizarea standerdelor EN – prin
olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru concentrația de mirosuri.
13.7.4 BAT 29: Monitorizarea cel putin o data pe an a următorilor parametri ai procesului.
Se vor monitoriza permanent parametrii specifici activitǎţii:
- numǎr de porci/ciclu, numǎr de cicluri/an;
- consum hranǎ/ciclu/şi pe an;
- cantitatea de P, N în hranǎ/formula de furajare;
- cantitatea de apǎ folositǎ/ciclu/an în fermǎ pentru: hranǎ, adǎpat, curǎţǎrea halelor;
- consumul de energie/ciclu/an;
- pentru dejecţii:
 cantitatea de P, N / anual pentru formula de furajare actuală şi la schimbarea acesteia;
 cantitatea de pat uzat şi dejecţii porc/ ciclu/an;
 cantitatea de pat uzat şi dejecţii valorificate/an;
- emisiile anuale conform EPRTR ( NH3, N2O, CH4).

13.8 Date privind monitorizarea:
13.8.1 Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată în conformitate cu standardele în măsurare
specifice, iar pentru emisiile gazoase şi cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului,
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mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare,
precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare
13.8.2 Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate
cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţi.
13.8.3 Monitorizarea fiecărei emisii pentru apǎ trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta
autorizaţie, respectând condiţiile specifice din standardele de metodă.
13.8.4 Operatorul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analizǎ emise de terţi.
13.8.5 Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru
a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile
de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.
13.8.6 Monitorizarea periodică a emisiilor în aer prin utilizarea standerdelor EN – prin
olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru concentrația de mirosuri.
13.8.7 Elaborarea unui Studiu privind evaluarea nivelului de miros generat de fermă.



RAPORTǍRI LA UNITATEA TERITORIALǍ PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA
CONDIȚII
14.1Date generale:
14.1.1Frecvenţa şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un
accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
14.1.2 Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează
exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această înregistrare trebuie
să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care
au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra
mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, Operatorul trebuie să depună la
sediile: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean
Bihor, raportul privind incidentul.
14.1.3 Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea
activitǎţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei,
numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecărei
reclamaţii. Operatorul trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei,
oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura
reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.
14.1.4 Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor
datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe
amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile
pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice
moment.
14.1.5 Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul
agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul
instalaţiei.
14.1.6 Conform art.21 din Legea 278/2016 privind emisiile industriale
(1) In scopul conformarii cu prevederile prezentei legi, autoritatea competenta pentru protectia
mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate
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conditiile din autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) si, acolo unde este
necesar, le actualizeaza.
(2) La cererea autoritatii competente, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul
reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care
permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei cu cele mai bune tehnici disponibile
prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici
disponibile.
(3) La reexaminarea conditiilor de autorizare, autoritatea competenta pentru protectia mediului
responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu utilizeaza toate informatiile obtinute in
urma monitorizarii sau a inspectiilor instalatiei.
(4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate
de mediu ia masurile necesare pentru ca, in termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind
concluziile BAT aplicabile activitatii principale a unei instalatii, sa asigure ca:
a) toate conditiile din autorizatia integrata de mediu pentru instalatia respectiva sunt reexaminate si,
daca este necesar, actualizate, in vederea asigurarii conformarii cu prevederile prezentei legi, in
special cu prevederile art. 15 alin. (3) si (4), dupa caz;
b) instalatia este conforma cu noile conditii de autorizare.
(5) In procesul de reexaminare a autorizatiei integrate de mediu se iau in considerare toate
concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalatiei, publicate dupa data acordarii autorizatiei
integrate de mediu sau dupa data ultimei reexaminari a acesteia.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de
monitorizare conform cap. 13 şi va raporta datele dupǎ realizarea mǎsurǎtorilor la: Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bihor şi Primăria Oradea.
14.2.2. Raportarea se va realiza cu respectarea standardului EN 15259:2007 pentru emisiile
gazoase şi va cuprinde cel puţin următoarele:
-date privind operatorul: nume, sediu;
-date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie
monitorizată):
 numele instalaţiei;
 locaţia instalaţiei;
 sursa de emisie;
 condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;
 instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul
măsurătorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
 tipul poluantului;
 felul măsurătorii: continuu, momentan;
 cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;
 metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
 condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorol ogice; metoda de prelevare,etc.
 aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
 rezultatul măsurătorii cuprinde: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori
prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA (concentraţii maxime admise) şi
VLE (valori limită de emisie), conform cap. 10; rezultatele monitorizarilor trebuie prelucrate şi
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prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia
mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de
emisie stabilite.
14.2.3. Prelevarea şi analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de
cǎtre laboratoare dotate cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de
prelevare şi analiză specifice, prin metode de analizǎ conform Catalogului Standardelor Româneşti.
14.2.4. Operatorul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analizǎ.
14.3. Contributia la Registrul european al poluantilor emisi si transferati ( E-PRTR):
14.3.1. Operatorul activităţii are obligaţia de a raporta la APM Bihor, conform Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea
Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantităţile anuale, împreunã cu precizarea că
informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:
a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag
corespunzătoare din Anexa II este depăşită;
b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de
deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau
eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră
de deşeuri periculoase.
14.3.2.Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili
care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în
conformitate cu prevederile paragrafului 1.
14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile
ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea
indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1)
din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006
şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.
14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis
autorităţii de mediu.
14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente înregistrările
datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului
de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată
pentru colectarea datelor.
14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea
Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea de la 7.a (i) - Instalaţii
pentru creşterea intensivă a păsărilor cu o capacitate mai mare de 40 000 de locuri, care trebuie
raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Nr.
crt.

Nr. CAS

Poluant

în aer
(coloana 1a)
(kg/an)

Prag pentru emisiile
în apă
pe sol (coloana
(coloana 1b)
1c)
(kg/an)
(kg/an)
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1.
2.
3.
4
5

7664-41-7
10024-97-2
74-82-8
-

NH3
N2O
CH4
Azot total
Fosfor total

10.000
10.000
100.000
-

50 000
5000

-

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara
amplasamentului, se raportează de către operator respectând formatul din anexa A III a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006
privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, împreună cu celelalte
informaţii solicitate prin aceasta.
14.4 Raportul anual de mediu
14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:
- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime,
a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică, audit deșeuri);
- evidența gestiunii deșeurilor, trasabilitatea deșeurilor valorificate, eliminate conform ierarhiei
deșeurilor.
- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substanţele periculoase;
-inventarul substanţelor şi preparatelor periculoase;
- analiza impactului activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei
freatice, nivelul zgomotului prin prezentarea rezultatelor monitorizărilor efectuate (se vor atașa
buletine de analiză și alte documente relevante) rezultatele măsurătorilor,
- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă actualizat;
- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora, conform procedură
Plan gestionare mirosuri
14.4.2. Raportui anual de mediu (RAM) va fi transmis la APM Bihor şi la Primăria Oradea.
14.5. Alte raportări
- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarelor specifice activitatii
desfasurate conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;
- rezultatele monitorizării calităţii apelor subterane din forajele de observaţie – semestrial;
- rezultatele monitorizării calităţii– o dată la 10 ani.
14.6.Mod de raportare :
Raportările
Raportul anual de mediu
(RAM)
Raport anual GD Proddes in
SIM și pe suport de hȃrtie;
Regulamentul 2150/2002/CE
privind statistica deşeurilor

Frecvenţa
raportărilor
anual

Data limită a
raportării
31 martie n+1 pentru anul de
raportare „n”
Sesiuni de raportare anuale;
31 martie n+1 pentru anul de
raportare „n”

anual
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Raportările
Raportul anual pentru
Registrul poluanţilor emişi şi
transferaţi (EPRTR)
Regulament 166/2006
Reclamaţii
Raportarea incidentelor
semnificative
Raportare conform Ordin
3299/2012
Raport monitorizare pentru
apele subterane -conform Legii
278/2013
Raport privind rezultatele
monitorizării calităţii solului
conform Legii 278/2013
Raportarea rezultatelor
monitorizărilor pentru toți
factorii de mediu
Studiu privind evaluarea
nivelului de miros generat de
fermă
Alte raportări

Frecvenţa
raportărilor
anual

Data limită a
raportării
15 martie n+1 pentru anul de
raportare „n”

Respectare procedură PGM

Respectare procedură PGM
-

Imediat ce se produc
Anual

15 martie n+1 pentru anul de
raportare „n”

Semestrial 
Cel puţin o dată la 5 ani
O dată la 10 
ani cu excepţia
cazului în care această
monitorizare se bazează pe o
evaluare sistematică a riscului
de contaminare
La termenele stabilite prin
AIM
La 6 luni după obținerea AIM
Anual

În termen de 5 zile de la
primirea rezultatelor
monitorizărilor
Februarie 2019
La solicitarea APM
Conform solicitării autorităţii
de mediu

periodic

15.OBLIGAŢIILE OPERATORULUUI
15.1.Obligaţiile de bazǎ ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform art. 3 din Directiva
2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării și Directiva 2010/75/CE privind
emisiile industriale, sunt urmǎtoarele:
- luarea tuturor mǎsurilor de prevenire eficientǎ a poluǎrii în special prin recurgerea la cele mai
bune tehnici disponibile;
- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitatǎ, valorificarea lor, iar în
caz de imposibilitate tehnicǎ şi economicǎ, luarea mǎsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea
acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- utilizarea eficientǎ a energiei;
- luarea mǎsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- luarea mǎsurilor necesare, în cazul încetǎrii definitive a activitǎţilor, pentru evitarea oricǎrui
risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care
permitǎ reutilizarea acestora.
15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea
autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris,
imediat ce intervine:
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- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa
sediului social al operatorului;
- modificări privind deţinătorul instalaţiei;
- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.
15.3 În cazul în care Operatorul urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a
pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care
implică schimbarea Operatorul, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare,
faliment, încetarea activităţii, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea competentă
pentru protecţia mediului cu elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii autorizaţiei.
In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului, în
termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre
procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori care implică schimbarea operatorului, precum şi în cazul de dizolvare urmată de
lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii
competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un
document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.4 Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în
desfăşurarea activităţii din instalaţie.
15.5 Operatorul este obligat sǎ informeze autoritǎţile competente pentru protecţia mediului
despre orice schimbare adusǎ instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionalǎ pentru
protecţia mediului reanalizeazǎ, dupǎ caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integratǎ
de mediu.
15.6 În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă la Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bihor, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Bihor:
- încetarea funcţionǎrii permanente a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;
- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă
care poate depăşi un an;
- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.
15.7 Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia
mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor
şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.
15.8 Operatorul trebuie să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Garda Naţionalǎ de
Mediu-Comisariatul Judeţean Bihor prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se
confruntă cu oricare din următoarele situaţii :
- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate
reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din
partea agenţiei;
- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.
- orice generare anormală de deseuri de producție ( mortalități).
Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui
risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.
15.9 Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil
publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:
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-

autorizaţia integrată de mediu;
solicitarea care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrată de mediu;
raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
datele de monitorizare; alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.
15.10 Operatorul trebuie să păstreze pe amplasament documentele de mediu din care fac parte:
autorizaţia integratǎ de mediu, documentele care au stat la baza eliberǎrii ei, rapoartele
prezentate, RAM, registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, registrul de evidenţa a
managementului deşeurilor şi registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care
operatorul le consideră adecvate.
15.11 Documentele de mediu vor fi puse la dispoziţia autoritǎţii de mediu şi/ sau autoritǎţii de
control pentru verificǎri.
15.12 In conformitate cu prevederile OUG 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului,
conducerea Nutripork SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei
mediului și gestiunii deșeurilor, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie
punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va
facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul
persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele precum şi în spaţiile sau
în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.
15.13 Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu
inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării
acestora vor fi raportate la APM Bihor şi la autoritatea care a impus măsurile, imediat după
realizarea lor.
15.14 În conformitate cu OUG 196/2005 actualizatǎ, operatorul are obligaţia să declare, să
calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa
internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.
15.15 Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform
OUG 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului, art. 70, lit.i aprobată prin Legea
265/2006.

16

MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

ÎNCHIDERII

INSTALAŢIEI

ŞI

MANAGEMENTUL

CONDITII:
16.1 Operatorul trebuie sǎ deţină un plan de închidere agreat de autoritatea competentǎ pentru
protecţia mediului. În planul de închidere trebuie sǎ fie incluse minimum urmǎtoarele:
-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor subterane;
-orice mǎsurǎ de precauţie specificǎ necesarǎ pentru asigurarea faptului cǎ demolarea clǎdirilor sau
a altor structuri nu cauzeazǎ poluare în aer, apǎ sau sol;
-mǎsuri pentru reconstrucţia ecologicǎ a terenului afectat istoric prin activitǎţile desfǎşurate pe
amplasament;
-mǎsuri de eliminare şi, acolo unde este cazul, spǎlare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea
completǎ de conţinutul potenţial periculos;
-eliminarea substanţelor potenţial dǎunǎtoare, dacǎ nu s-a stabilit cǎ este acceptabil a se lǎsa astfel
de obligaţii viitorilor proprietari.
- refacerea terenului in funcţie de folosinţa ulterioară.
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16.5 La încetarea activitǎţii urmeazǎ a se parcurge cel puţin urmǎtoarele etape:
 oprirea funcţionǎrii instalaţiilor de hrǎnire şi de adǎpare;
 evacuarea porcilor din hala de producţie şi golirea halelor;
 oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ şi cu combustibil;
 igienizarea halelor şi a instalaţiilor din hale;
 dezafectarea instalaţiilor de adǎpare, hrǎnire, încǎlzire, ventilare
 colectarea selectivă şi recuperarea materialelor refolosibile;
 dezafectarea construcţiilor şi stocarea corespunzătoare a deşeurilor în vederea
valorificării/eliminării;
 evacuarea tuturor deşeurilor generate prin dezafectare/demolare;
 analiza solului şi luarea eventualelor mǎsuri de remediere;
 ecologizarea platformei.
16.6 Planul de închidere trebuie sǎ identifice resursele necesare pentru punerea lui în practicǎ şi
sǎ declare mijloacele de asigurare a disponibilitǎţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiarǎ
a operatorul.
16.4. Operatorul trebuie sǎ notifice APM Bihor în caz de: dizolvare urmatǎ de lichidare, lichidare,
faliment, încetarea activitǎţii în vedera stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art.10 din OUG 195
din 22.12.2005, actualizată, privind protecţia mediului,
16.5. In cazul procedurilor de: dizolvare urmatǎ de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitǎţii
Operatorul trebuie sǎ-şi asume obligaţiile de mediu pe baza raportului de amplasament refǎcut,
pentru determinarea poluanţilor din apa subterană şi sol, în punctele indicate în Raportul de
amplasament depus pentru autorizare activitǎţii, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi
măsurile de remediere ce se impun;
16.6. La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a
apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În
cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu
substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de
referinţă menţionat la alin.(2), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să
readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia
în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.
16.7. Ȋn cazul în care contaminarea solului şi a apelor subterane din cadrul amplasamentului
prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăşurării
activităţilor autorizate, operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării
sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de
utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislaţiei specifice, să
nu mai prezinte un astfel de risc.
17 . GLOSAR DE TERMENI
Autoritatea competentǎ
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A
pentru protecţia mediului Conform compenteţelor prevăzute în HG 1000/2012 privind reorganizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
Autoritatea centralǎ de
Ministerul Mediului
protecţie a mediului
Bulevardul Libertǎţii nr. 2, Sector 5 Bucureşti
Autoritatea cu atribuţii de Garda Naţionalǎ de Mediu – Comisariatul Judeţean Bihor
control, inspecţie şi
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sancţionare în domeniul
protecţiei mediului
Anual
Autoritatea Localǎ
BAT
CAT
Cod CAEN
Cod CAEN
Cod NOSE-P
Cod SNAP 2
dB(A)
În timpul nopţii
În timpul zilei
IPPC
Locaţie sensibilǎ la
zgomot

Toatǎ perioada sau pǎrţi ale unei perioade de 12 luni consecutive
<<Primǎria şi Consiliul Local >>
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
Colectivul de Analizǎ Tehnicǎ
Standard de nomenclaturǎ a activitǎţilor economice
Standard de nomenclaturǎ a activitǎţilor economice
Standardul de nomenclaturǎ a surselor de emisie
Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii.
Decibeli (curba A de zgomot)
Între orele 23.00 şi 07.00
Între orele 07.00 şi 23 .00
Prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii
Orice locuinţǎ, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de
învǎţǎmînt, loc de cult sau distracţie sau orice altǎ amenajare sau zonǎ cu
atracţie ridicatǎ care, pentru propria funcţionare, necesitǎ absenţa
zgomotului la un nivel supǎrǎtor
Lunar
Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lunǎ
RAM
Raportul Anual de Mediu
PGM
Plan de gestionare a mirosurilor
SIM
Sistem Integrat de mediu
GD Proddes
Statistica deșeurilor generate
Operaţiunea de eliminare Înseamnǎ orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusǎ în Legea 211/
a deşeurilor
2011 privind regimul deşeurilor.
Operaţiunea
de Înseamnǎ orice operaţiune de recuperare inclusǎ în legea 211/ 2011
recuperare a deşeurilor
privind regimul deşeurilor.
EPRTR
Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi
Sǎptǎmânal
În timpul tuturor sǎptǎmânilor de exploatare a instalaţiei
Semestrial
Toata perioada sau o parti ale unei perioade de 6 luni consecutive
Trimestrial
Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, începînd
cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie
Operatorul
SC NUTRIPORK SRL
Director executiv,
Ing. Adriana CALAPOD

Șef Serv Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE
Prezenta Autorizaţie Integratǎ de Mediu s-a redactat în 3 ex.
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