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TERMENI SPECIFICI

Ad libitum - Permiterea accesului liber la furaje și la apă, astfel încât animalul
să fie capabil să se hrănească în voie, în conformitate cu necesitățile sale
biologice.
Ape uzate - Apele pluviale de scurgere amestecate, de regulă, cu dejecții
animaliere, apă provenită din curățarea suprafețelor (de exemplu podele) și a
echipamentelor, precum și apa rezultată în urma funcționării sistemelor de
purificare a aerului. De asemenea, acestea pot fi denumite ape murdare.
Azot amoniacal total - Amoniu-N (NH4-N) și compușii acestuia, inclusiv acid
uric, care pot fi ușor descompuși în NH4-N.
Azot total - Azotul total, exprimat ca N, include amoniacul liber și amoniul
(NH4-N), nitriții (NO2-N), nitrații (NO3-N) și compușii organici cu azot.
Azot total excretat - Cantitatea totală de azot eliminată în urma proceselor
metabolice ale animalelor prin urină și materii fecale.
Dejecții animaliere - Dejecții lichide și/sau solide.
Dejecții solide - Materii fecale sau găinaț și urină amestecate sau nu cu
material de așternut, care nu se scurg prin efectul gravitației și nu pot fi
pompate.
Fermă nouă - O fermă autorizată pentru prima dată după publicarea
prezentelor concluzii privind BAT sau o înlocuire integrală a unei ferme după
publicarea prezentelor concluzii privind BAT.
Fermă - O instalație, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (3) din
Directiva 2010/75/UE, unde sunt crescute porcine sau păsări de curte.
Fosfor total - Fosforul total, exprimat ca P2O5, include toți compușii
anorganici și organici ai fosforului, dizolvați sau legați de particule.
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Fosfor total excretat - Cantitatea totală de fosfor eliminată în urma proceselor
metabolice ale animalelor prin urină și materii fecale.
Pui de carne - Pui crescuți pentru producția de carne
Receptor sensibil - O zonă care are nevoie de protecție specială împotriva
elementelor poluante, cum ar fi: — zonele rezidențiale; — zonele unde se
desfășoară activități umane (de exemplu școli, centre de zi, zone de agrement,
spitale sau centre de îngrijire și asistență); — ecosistemele/habitatele
sensibile.
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I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Cadrul general
Această lucrare s-a realizat la solicitarea beneficiarului, în conformitate
cu cerințele legislative actuale privind necesitatea evaluării impactului asupra
mediului pentru obținerea acordului de mediu în cazul proiectelor care pot
avea impact asupra mediului și ținând cont de:
 OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice și private asupra mediului;
 Ordin M.M.P nr. 135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare
a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și
private;
 Ordinul M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și
sănătate publică privind mediul de viață al populației;
 Ordinului Ministerului Mediului nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind
aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru
de evaluare a impactului asupra mediului;
 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI, 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.
 Ordin ANSVSA nr.30/2010 pentru aprobarea NORMEI SANITAR
VETERINARE privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor
destinați producției de carne
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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 Îndrumar privind problemele de mediu care trebuie analizate în
Raportul privind impactul asupra mediului”
Raportul a fost realizat în conformitate cu Decizia de punere în aplicare
(UE) 2017/302 A COMISIEI, 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.
 Proiectul intră sub incidența HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind
încadrat în Anexa nr 2., la pct.1. Agricultură, silvicultură și
acvacultură – litera e)-instalații pentru creșterea intensivă a
animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa 1.
1.2. Informații despre titularul proiectului
Numele și adresa companiei titularului: S.C. Ramanisal S.R.L.
 Sediu social: Municipiul Salonta, Piata Haiducilor, nr.16B,
judeţul Bihor
 Punct de lucru: C.F. nr. 50725, Comuna Avram Iancu, judeţul
Bihor.
 Cod unic de înregistrare fiscală : 34669370 din 18.06.2015
 Nr.de înregistrare în Registrul Comerţului: J5/971/18.06.2015
 Cod CAEN 0147: Creșterea păsărilor
 Numele, telefon, e-mail persoana de contact:
Boit RAMON - Nicu
tel. 0743515609
e-mail: nicuboitz@yahoo.com
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1.3. Informații privind autorul atestat al studiului de evaluare a
impactului asupra mediului și al raportului la acest studiu
Pantea Emilia Valentina este înscrisă în Registrul Național al
Elaboratorilor de studii privind protecția mediului la poziția 696, având
competența de elaborare a următoarelor tipuri de lucrări: RM (raport mediu),
RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM (bilanț de mediu),
conform Ordinului 1026/2009, postat pe site-ul Ministerului Mediului si
Schimbarilor Climatice.
Numele persoanei de contact: Pantea Emilia Valentina, tel. 0756152346, email: emipantea@gmail.com
Se anexează Certificatul de înregistrare nr. 696 emis de Ministerul Mediului
reînnoit la data de 27.07.2018.
Costea Monica Adriana este înscrisă în Registrul Național al
Elaboratorilor de studii privind protecția mediului la poziția 697, având
competența de elaborare a următoarelor tipuri de lucrări: RM (raport mediu),
RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM (bilanț de mediu).
Ghergheleș Carmen este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor
de studii privind protecția mediului la poziția 695, având competența de
elaborare a următoarelor tipuri de lucrări: RM (raport mediu), RIM (raport
privind impactul asupra mediului), BM (bilanț de mediu).
Raportul la Studiul de impact asupra mediului - a fost întocmit în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 863 din 26
septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, ale
“Îndrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul
privind impactul asupra mediului” având la baza documentațiile puse la
dispoziție de către beneficiar.
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1.4. Denumirea proiectului
CONSTRUIRE FERMĂ DE CREȘTERE PUI DE CARNE

1.5. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (construcție,
funcționare, demontare, dezafectare, închidere, postînchidere)
Proiectul își propune construirea unei unități agrozootehnice (fermă
avicolă) cu o capacitate de cca 56000 de capete de pui/serie x 6 serii/an = 336
000 capete pui/an, caracterizată printr-un înalt grad de competitivitate, care
să combine și să utilizeze rațional și eficient resursele umane, materiale și
ceilalți factori de producție implicați implementarea unei tehnologii moderne
de creștere a puilor pe așternut permanent la sol.
Principiul de funcționare al fermei este „totul plin, totul gol”. Prin
realizarea proiectului se are în vedere dezvoltarea zonei, iar pentru realizarea
în cele mai bune condiții a lucrărilor propuse se va urmări încadrarea în
normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor
de mediu.
 Considerații generale privind proiectul propus
Proiectul “Construire fermă de creștere a puilor pentru carne”, propus
în loc. Avram Iancu, nr. CAD 50725, jud. Bihor aparține SC. Ramanisal SRL
cu sediul social în municipiul Salonta, Piața Haiducilor, nr.16B, judeţul Bihor
și prevede construirea a două hale pentru creșterea puilor de carne, zona de
depozitare dejecții, zone de acces și comunicație, zona de echipare tehnico –
edilitară, zona de protecție sanitară.
Terenul pe care urmează să fie amplasată investiţia este în drept de
uzufruct cu titlu gratuit pe o perioada de 30 de ani, SC. Ramanisal S.R.L.,
conform C.F. nr. 50725, comuna Avram Iancu, judeţul Bihor, fiind înconjurat
de terenuri cu folosință agricolă. Parcela studiată are o suprafață totală de
41.500 mp, formă neregulată, reprezentând în totalitate teren în extravilanul
comunei Avram Iancu, în partea nord-estică a localității (conform
Certificatului de Urbanism nr. 839/16.07.2018)
Accesul în zonă se realizează din drumul de exploatare DE 711.
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Coordonatele amplasamentului în sistem Stereo 1970 sunt prezentate în
tabelul următor.
Tabel 1.1.
Coordonate amplasamentului în sistem Stereo 1970
Punct început Punct de sfârșit Lungime segment(m)
1
2
41.905
2
3
182.176
3
4
41.791
4
5
100.791
5
6
25.612
6
7
24.767
7
8
69.802
8
9
52.729
9
10
201.57
10
1
252.078

Zona studiată se învecinează la:
Nord – proprietăți private;
Sud – canal HCN 694;
Est – proprietăți private;
Vest – drumul de exploatare DE 711.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind
mediul de viață al populației, zona de protecție sanitară minimă impusă între
zonele sensibile și fermele de păsări cu cel puțin 5000 de capete și complexe
avicole industriale, este de 1000 m. Așa cum se constată în figura 1.1,
amplasamentul analizat respectă aceste prevederi legislative din Ordinul
Ministerului Sănătății nr. 119/2014, adică distanța până la cele mai apropiate
zone rezidențiale este de: 1185 m raportat la receptorii sensibili ai localității
Avram Iancu.

BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Figura 1.1. Localizarea amplasamentului raportat la localități
Conform studiului geotehnic s-au constatat următoarele: teritoriul
studiat prezintă un relief de tip cvasi-plan, fiind situat în Câmpia Joasă a
Crișurilor, subunitate a Câmpiei de Vest, pe terasa aluvionară a Crișurilor.
Altitudinile sunt cuprinse între 110 m și 120 m.
Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i
pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.















Bilanțul teritorial
Suprafața teren studiat: 41500 m2
Suprafața teren propus pentru introducere în intravilan: 41500 m2
Suprafața teren propus pentru rămânere în extravilan: 0 m2
Retragere aliniament: 6.00 m de la limita drumului de exploatare.
Retragere posterioară: 6.00 m.
Retrageri laterale: 6.00 m.
Regim de înălțime: maxim S+P.
H. maxim streașina – 9.00 m
H. maxim clădire – 12.00 m
Spatii verzi: 20 % din suprafața totală a terenului
P.O.T propus. = 11.56 %
C.U.T. propus = 0.11
H. maxim împrejmuire teren: 3.0 m
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Tabel 1.2
Bilanț teritorial
Existent

Propus

-

Suprafața

41500 m2

41500 m2

-

teren extravilan

41500 m2

0 m2

-

teren intravilan

0 m2

41500 m2

-

categoria de folosință

Arabil

curți și construcții

-

suprafața construită

0 m2

4800 m2

-

suprafața c. desfășurată

0 m2

4800 m2

-

POT propus

0,00%

11,56%

-

CUT propus

0,00

0,11

-

zona construcții

0,00 m2

4800 m2

-

zona platforme exterioare

0,00 m2

4400 m2

-

zona spațiu verde

41500 m2

32300 m2

-

POT max. admis

-

50%

-

CUT max. admis

-

1,00

Amplasarea corpurilor principale în interiorul parcelelor se va face
conform regulamentului de urbanism propus pe zonă, respectiv cu o retragere
de la frontul stradal de 6.00 m, retrageri laterale de 6.00 m pe fiecare latură și
retragerea spate de 6.00 m.
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu două treimi din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3.00 m.

BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Figura 1.2. Încadrare în zonă

Accesul în zonă se realizează din drumul de exploatare DE 711. Acesta
are legătură cu DN 79 prin DE 712.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform HG 525 / 1996, anexa
6. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleaşi parcele,
necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje
necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la
sol pe terenul unităţilor industriale. Se recomandă ca cel puţin parcajele
dedicate vizitatorilor să fie situate în afara împrejmuirii. Mijloacele de
transport al mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor
staţiona exclusiv în afara spaţiului public, în interiorul incintelor.
Lucrările efectuate în scopul realizării investiţiei vor consta din :
a) Hală pui – 2 buc.
Cele 2 hale au următoarele dimensiuni maxime fiecare: 103,90 m x
20,30 m. Suprafața construită și desfășurată a unei hale este de 2.049,40 mp,
respectiv 4.098,80 mp pentru cele 2 hale. Fiecare hală are înălțimea la
streașină de 2,70 m și înălțimea la coamă de 5,65 m.
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Figura 1.3. Hala de producție
Pentru creşterea puilor de carne se va folosi sistemul intensiv de creştere
la sol, bazat pe cicluri tehnologice având o durată de 40-42 de zile. Spaţiile de
producţie (hale) întrunesc obligatoriu condiţiile specifice în scopul autorizării
sanitar-veternare.
Capacitatea de creștere în hale: 56000 pui/serie.
Tabel 1.3.
Parametrii tehnologici de productie-calcul pentru o serie

Densitatea la popularea unei serii
Nr cicluri de crestere
Pierderi cauzate mortalitatii % serie
Efectiv la inceputul ciclu de productie
Efectiv la sfarsitul ciclului de productie
Densitatea per ciclu-destinata vanzarii
Perioada de crestere
Vid sanitar
Ciclu de productie (inclusiv vid sanitar)

capete
Nr
%
%
%
nr capete serie
Zile
Zile
Zile
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b) Filtru sanitar
Accesul în fermă se poate face numai prin filtrul sanitar, amplasat în
zona de acces pe amplasament. Clădirea are dimensiunile în plan 9,50 m x
11,20 m şi suprafaţa construită de 106,40 mp. Înălțimea la streașină este de
2,87 m iar înălțimea la coamă este de 4,81m.
Tabel 1.4.
Caracteristicile constructive ale filtrului sanitar
Numele încăperii
Suprafața
Înălțimea
Finisajul
"mp"
"m"
recepție
4,50
2,55
Gresie
depozit medicamente
5,55
2,55
Gresie
birou sef ferma
11,70
2,55
gresie
hol
3,51
2,55
gresie
vestiar alb
8,10
2,55
gresie
g.s.
1,57
2,55
gresie
dușuri
4,86
2,55
Gresie
vestiar negru
4,86
2,55
Gresie
hol
4,05
2,55
Gresie
oficiu pregătirea mesei
9,99
2,55
Gresie
sală de mese
13,64
2,55
Gresie

c) Centrală termică
Încălzirea celor 2 hale se va realiza cu ajutorul unei centrale termice cu
funcţionare pe paie.
Centrala termică va fi așezată pe o platformă din beton armat cu o
suprafață de 18 mp.
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d) Depozit paie
Se va realiza o platformă acoperită pentru depozitarea paielor cu o
suprafaţă de 513,60 mp (20,30m x 25,30m). Acoperirea platformei va avea
următorul sistem constructiv:
a) Infrastructură :
- fundaţii izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu
piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;
- fundaţii continue beton slab armat tip “îngroşare de pardoseală“ sub
stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate
pentru prinderea şi rezemarea acestora;
- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o
umplutură de balast compactată mecanic de min. 15 cm. grosime, finisata
prin tratarea stratului superficial;
b) Suprastructura :
- constituită din cadre metalice ( stâlpi + grinzi );
- pane metalice realizate din profile indoite la rece tip ” Z ”;
- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale
în planul acoperişului;
c) Învelitoare acoperiş:
- tablă cutată.
e) Cameră necropsie
Este o construcție de tip container frigorific cu pereți din panouri
sandwich și cu învelitoare din tablă cutată. Are o suprafață de 7,30 mp (2,44
m x 2,99 m) și înălțime de 2,44 m.
Camera de necropsie va fi așezată pe o platformă din beton armat.
f) Platformă dejecţii solide
Pentru a fi integrați în protejarea mediului înconjurător, o importanță
deosebită o are rezolvarea în mod favorabil a impactului pe care dejecțiile
rezultate din activitatea productivă le au asupra mediului înconjurător.

BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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Soluția de gestionare a dejecțiilor generate ca urmare a procesului de
creștere a puilor de carne este de a stoca aceste cantități pe o perioada de
minim 6 luni de zile și a le folosi apoi ca îngrășământ natural pe terenurile
agricole.
Se va realiza o platformă pentru colectarea dejecțiilor solide cu
dimensiunile de 20,25 m x 38,50 m, închisă pe 3 laturi cu pereți din beton
armat cu înălțimea de 2,00 m. Platforma va fi realizată din beton armat.
Scurgerile de pe platformă vor fi colectate în rigola amplasată de-a
lungul laturii libere a platformei și depozitate întru-un bazin etanș vidanjabil.
g) Cântar
Se va amplasa un cântar auto cu dimensiuni în plan 3,00 m x 18,00 m.
Cântarul va fi prevăzut cu fundații din beton armat.
h) Platformă exterioară
Platformele betonate vor fi realizate pentru a facilita accesul în fermă
precum şi pentru a realiza legătura dintre obiectele din cadrul fermei.
Suprafața platformelor betonate este de 3380 mp.
Structura rutieră a platformelor betonate este alcătuită din următoarele
straturi:
 beton de ciment de 20 cm grosime;
 fundaţie de balast de 25 cm grosime după compactare.
Execuţia îmbrăcăminţii din beton de ciment se va face cu respectarea
prevederilor din SR 183-1/1995.
Accesul auto în incinta fermei se va face doar prin dezinfectorul auto
amplasat la intrarea în fermă.
i) Incinerator – prevăzut cu camera combustie și panou de control. Se
utilizează ca și combustibil: motorina
j) Împrejmuire
Împrejmuirea terenului se va realiza cu panouri din gard bordurat pe o
fundație continuă din beton. Înălţimea împrejmuirii va fi de min. 2,00 m. Se
va realiza un acces auto.
Lungimea totală a împrejmuirii va fi de 960,00 ml.
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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k) Alimentare cu apă
În prezent, pe amplasament nu există alimentare de la rețeaua publică
de alimentare cu apă.
Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi de incendiu se va realiza de
la un puţ forat, amplasat în incinta fermei. Racordurile de apă la halele de pui
şi la filtrul sanitar sunt din polietilenă.
Diametrele conductelor de apă rece şi apă caldă menajeră se vor
determina în funcţie de suma echivalenţilor, conform STAS 1478-96, iar în
cazul conductelor de legătură la obiectele sanitare se vor avea în vedere
particularităţile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armăturilor
obiectelor sanitare). Armăturile de închidere ale instalaţiei interioare vor fi
dublate de armături sau dispozitive de golire, ori de câte ori golirea ramurilor
respective nu poate fi făcută prin armături de serviciu.
Lungimea rețelei de alimentare cu apă va fi de 366 ml.
l) Canalizare menajeră și igienico-sanitară
În prezent nu există posibilitatea racordării la o rețea de canalizare
existentă.
În cadrul investiției, apele menajere și cele provenite de la spălarea
spațiilor administrative sunt colectate printr-un sistem de canalizare distinct
într-un rezervor vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.
De asemenea, camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil
de 1,0 mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui
obiect.
Conductele sunt montate îngropat sub adâncimea de îngheţ, cu pantă
descendentă spre bazinul vidanjabil.
Obiectele sanitare vor fi racordate la fosa septică printr-un racord
executat din tuburi PVC pentru canalizare montat îngropat sub adâncimea de
îngheţ cu pantă descendentă către conducta colectoare.
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La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de
montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9-1994. Astfel
amplasarea conductelor se va face încât să nu stânjenească circulaţia şi să nu
necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală a
conductelor.
Traseele se vor alege astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere
estetic. Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta elementele de ordin
tehnic cuprins în proiect stasurile şi normativele din domeniu, normativul
C300 pentru PSI, precum şi normele de protecţia muncii specifice activităţii
de construcţii montaj.
Lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de 24 ml.
m) Canalizare tehnologică
Apele rezultate din spălarea halelor la fiecare final de ciclu sunt
colectate printr-o rețea de canalizare tehnologică. Colectarea apelor din cele 2
hale se va realiza gravitațional și vor fi descărcate într-un cămin amplasat la
jumătatea acestora. Datorită lungimii celor două hale, panta rețelei de
canalizare tehnologică determină o cotă foarte joasă de golire în acest cămin
a apei tehnologice, prin urmare este necesară realizarea unei stații de pompare
amplasată în acest cămin (SPT) pentru a reduce adâncimea bazinului de
stocare. Apele tehnologice vor fi transportate prin pompare de la stația de
pompare (SPT) la bazinul de stocare (BVT) cu capacitatea de 25 mc. De aici
vor fi evacuate cu vidanje.
n) Alimentarea cu energie electrică
În prezent nu există un racord la rețeaua de alimentare cu energie
electrică.
Alimentarea cu energie electrică va fi realizată de la reţeaua electrică
existentă în vecinătate, de la care se va realiza legătura până la tabloul general
prin intermediul unui post trafo de min 100KW, iar de la tabloul general sunt
alimentaţi toţi consumatorii de energie electrică.
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Se va realiza un racord de la postul trafo proiectat la rețeaua existentă
de medie tensiune. Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrică de la
rețeaua existentă va fi de 1985 ml.
Instalaţiile electrice constau în:
 Instalaţii de automatizare, de semnalizare şi protecţie a fluxurilor
tehnologice;
 Instalaţii de iluminat şi prize pentru cele 2 hale şi filtrul sanitar.
Toate instalaţiile se vor executa în cablu Cyy pozat în canale acoperite
montate îngropat sau care se vor prinde de structura de rezistenţă a
construcţiilor; se vor executa conform proiectului cu protecţia prevăzută de
normativul I7/1991, care va fi minim IP54.
Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrică va fi de 242 ml.
Caracteristicile tehnice ale echipamentelor aferente dotărilor din cadrul
obiectelor acestei ferme sunt:
Tabel 1.5
Utilaje si echipamente cu montaj
Nr.crt
1

Echipament
Sistem de furajare
si adapare

Unităţi
2 Buc.

Caracteristici tehnice si functionale










Linii de furajare (nr.): 4 – 6
Lungime linie furajare (m): 94 - 98
Hranitoare (nr.): 540-580
Picuratori (nr): 2.200 – 2.400
Linii de adapare (nr:): 4 - 6
Debit unitate de racord (l/h): 500 – 6.500
Dozator de medicamente 0,2-2%
Sistem computerizat de clatire a liniilor de
adapare
Cantar pasari

2

Sistem de iluminat

2 Buc.





2 – 3 randuri de lampi cu neoane LED
Linii suspendate reglabile
Flux luminos nominal (lx): 70 - 75

3

Sistem de stocare
furaje

2 Buc.



Buncare metalice pentru stocare furaj (nr.): 2 –
3
Capacitatea unui buncar (m³) 25 – 30
Umplere pneumatica
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4

5

6

Sistem de
alimentare furaje

Sistem de ventilatie

Sistem de incalzire
hala

2 Buc.


2 Buc.

2 Buc.














7

8

Sistem de
recuperare caldura

2 Buc.

Echipament electric
hala

2 Buc.







Capacitate maxima de ventilare (m³): 10.000 14.000
Capacitate de recuperare caldura (kW): 70 - 90
Reducere emisii, praf, amoniac, miros
Cablaj complet pentru echipamentele electrice
al sistemelor de
furajare,ventilatie,alarma,iluminat
Tablou electric
Camera de ardere cu capacitate 1 – 2 baloti de
paie
Cos de fum cu inaltime (m): 10 - 12
Vas de expansiune apa calda (litri): 3.500 4.500
Putere (kW): 560 - 630
Temperatura maxima de lucru 90 C
Capacitate nominala (t): 60 – 80
Lungime (m): 16 – 18
Celule de sarcina 6 - 8




Putere (kVA): 100-200
Separator






Motor diesel
Putere (kVA): 90-130
Panou de comanda
Alternator







9

Sistem centralizat
de incalzire prin
arderea paielor

1 Buc.



10

Cantar auto

1 Buc.

11

Post de
transformare

1 Buc.

12

Generator

1 Buc.

Capacitate sistem transport (Kg/h): 2.000 –
3.000
Lungime totala sisteme transport furaje (m): 30
– 40
Volum de aer/pasare (m³/h): 12 – 16
Sistem de racire cu faguri
8 – 10 cosuri de evacuare aer
12 – 16 Ventilatoare capat, capacitate min.
40.000 m³
Guri de admisie aer proaspat (bucati 80-90)
Sistem de alarma cu sirena
Sonde temperatura (buc.): 4 – 6
Senzor umiditate
Sistem de control cu computer
Termosuflante (buc): 4
Putere termosuflanta (Kw): 70 – 75
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13

Incinerator

1 Buc.




 Camera combustie
Combustibil: motorina
Panou de control

1.5.1. Descrierea lucrărilor de execuție
Organizarea de șantier se va face în sistemul “fluxuri în lanț” –
desfășurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:
- Lucrări de împrejmuire;
- Lucrări de infrastructură;
- Lucrări de suprastructură;
- Lucrări de închidere și compartimentare;
- Lucrări de tâmplărie și finisaje;
- Lucrări de amenajare exterioară.
Întreaga organizare de șantier se va desfășura pe parcelă, nefiind
necesare alte suprafețe de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).
Condiții necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:
- se va decoperta solul și se va îndepărta vegetația doar pe suprafața strict
necesară;
- organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară
a forajelor de alimentare cu apă;
- se vor respecta regulile impuse prin planul organizării de şantier şi prin
planul de execuţie;
- mijloacele auto vor circula doar pe căile de acces stabilite;
- se vor lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ca urmare a
manipulării defectuoase a materialelor;
- gestiunea deșeurilor generate pe amplasament se va realiza conform
specificațiilor legale în vigoare;
- unitatea va avea un responsabil de mediu care va supraveghea și
monitoriza calitatea mediului.
1.5.2. Descrierea etapei de funcționare
Investiția propusă are în vedere aplicarea celor mai moderne
tehnologii, conform liniilor directoare ale Uniunii Europene și care se
încadrează specificațiilor legislative sanitar – veterinare și de protecția
mediului în vigoare, în domeniul creșterii puilor de carne.
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL
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SC RAMANISAL SRL își propune construirea unei ferme de pui de
carne cu capacitatea de 56 000 capete/ciclu. În timpul realizării investiției,
utilarea fermei se va realiza cu utilaje moderne, de un înalt nivel tehnic care
asigură microclimatul necesar creșterii puilor de carne.
Un ciclu complet de producţie are următoarele etape:
 Achiziția de material biologic. Puii de o zi cu o greutate corporală
medie de 40 gr., vor fi achiziționați de la producători specializați;
 Creșterea puilor. Se realizează în mod etapizat, cu respectarea
cerinţelor specifice fiecărei perioade, astfel:
 Perioada starter: 1-3 săptămâni;
 Perioada de creştere: 3-5 săptămâni;
 Perioada de finisare :1-2 săptămâni;
 Depopularea şi igienizarea halelor :4-6 zile.
 Repopularea: 2 zile.
Ciclul de producţie pentru fiecare serie populată este de 42 zile, 250 de
zile pentru creștere pui și 115 zile/an vid sanitar, pentru executarea lucrărilor
de depopulare, curăţenie mecanică, dezinfecţie şi odihna halelor precum şi
pentru repararea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din adăposturi;
Tehnologia utilizata de creștere a puilor de carne este la sol, pe așternut
permanent, folosind sistemul intensiv. In conformitate Ordinul ANSVSA nr.
30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea
normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne, ce
transpune Directiva CE 2007/43/CE, exploatațiile cu sistem de creștere
intensiv trebuie sa respecte o densitate maximă de 33 kg/m2, aceasta putând fi
majorată până la 39 kg/m2, respectiv 42 kg/m2 daca sunt îndeplinite cerintele
Normei/Directivei. Densitatea de populare adoptată în cadrul SC Ramanisal
SRL este de 39.19 kg / m².
Creșterea puilor va ține cont de următoarele condiții de climat în
adăposturi:
-umiditate relativă: 60-70% ;
- curenți de aer: 0.1-0.3 m/s;
-luminozitate: 7-40 Lx;
-CO2: sub 0.3% -NH3: sub 15 ppm -H2S: absent.
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Prin utilizarea acestei tehnologii, investiția propusă se conformează
cerințelor BAT, asigurând păsărilor libertate sporită de mișcare, iar activitățile
de hrănire și adăpare fiind mult mai ușor de realizat.
Conform prevederilor BREF/BAT, în cadrul unei ferme de pui
mortalitatea medie teoretică variază între 2,85 – 4,97%, fiind dependentă de
sistemul de creștere. In cazul fermei avicole analizate în acest studiu, cu sistem
de creștere la sol, mortalitatea este de cca 5 %. Cadavrele de păsări sunt
depozitate în camera de necropsie și eliminate prin incinerare pe amplasament.
În proiectul propus, societatea are în vedere eficientizarea managementului
deşeurilor prin valorificarea lor ca şi îngrăşăminte agricole.
1.5.3. Descrierea etapelor de demontare/dezafectare/închidere/ postînchidere
La închiderea activității desfășurate pe amplasament se va notifica
autoritatea competentă de mediu, pentru asumarea de către titular, a
obligațiilor de mediu, conform prevederilor legale.
Titularul activității va întocmi, un Plan de închidere definitivă a fermei,
care va cuprinde cel puțin următoarele informații:
- un plan al tuturor conductelor și rezervoarelor subterane;
- modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare și
a celor de întreținere;
- modul de golire a rezervoarelor, conductelor, canalizărilor;
- modul de eliminare a tuturor deșeurilor, de curățare a platformelor de
depozitare dejecții si nămoluri;
- îndepărtarea tuturor materialelor periculoase, după caz;
- metode de demolare a construcțiilor și a altor structuri, cu garantarea
protecției mediului;
- realizarea analizelor de apa freatică, apa de suprafață, sol;
- modul de consemnare a tuturor acțiunilor desfășurate la încetarea
activității într-un registru special.
Toate activitățile cuprinse în planul de închidere vor avea drept scop
reconstrucția ecologică a amplasamentului. Se vor menționa resursele
necesare pentru punerea în practică a planului de închidere, indiferent de
situația financiară a titularului autorizației.
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1.6. Durata etapei de funcționare
Investiția propusă va funcționa pe durată nedeterminată, fiind efectuate
lucrări de mentenanță pe durata funcționării. Activitatea de creștere a puilor
se va desfășura în regim permanent, 365 zile/an,7 zile pe săptămână, 24 ore/zi.
1.7. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite
în scopul producerii energiei asigurării producției
În cadrul fermei, s-a optat pentru o densitatea de creștere a păsărilor de
carne la sol de 39,19 kg/mp. greutatea medie a păsărilor la sfârșitul ciclului de
creștere de 1,9 kg/pasăre (Ordin ANSVSA nr.30/2010 pentru aprobarea
NORMEI SANITAR VETERINARE privind stabilirea normelor minime de
protecție a puilor destinați producției de carne), capacitatea de producție
proiectata, la populare, va fi următoarea:
Capacitate totală în fermă: - 2 hale x 28000 pui/hala = 56000 pui/serie
- 6 serii/an x 56000 capete/serie = 336 000 capete/an (fără a lua în calcul rata
de mortalitate)
- greutate medie/pui la sfârșitul seriei = 1,9 kg
- greutate maximă/pui la sfârșitul seriei = 2,8-3,5 kg
336.000 capete/an x 1,9 kg/cap = 638 400 kg viu/an → 638,4 to viu/an
Considerând o rată a mortalității de 5%, rezultă că la maturitate, când puii
ating greutatea medie de cca 1,9 kg, capacitatea investiției va fi: 606 480
kg/an.
Informații privind producția estimată, dar și resursele necesare în scopul
atingerii acesteia sunt prezentate în următorul tabel:
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Tabel 1.6
Informații privind producția estimată, dar și resursele necesare
Producția
Denumire
Cantitate
anuală
estimată
Carne
56
000
pasăre
capete/an
(fără a tine
cont de rata
mortalității)

Resurse folosite în scopul asigurării producției
Denumire
Cantitate
Furnizor
anuală estimată
Qzi max = 43,69 Sursă proprie
mc/zi
Energie
electrică 67617
Electrica SA
pentru sistemul de kWh/pasăre
iluminat
vândută/serie
Combustibil
1500 buc.
(baloți de paie)
Apa

La fermele pentru pui de îngrășat, în vederea utilizării eficiente a energiei se
vor aplica următoarele măsuri recomandate BAT, cele mai multe chiar din
faza de proiectare:
 izolarea corespunzătoare a clădirilor;
 funcționarea optimă a sistemului de climatizare a aerului în halele de
creștere a păsărilor prin reglarea automată a parametrilor de
microclimat;
 curațarea regulată a sistemelor de ventilație, evitându-se înfundarea
acestora;
 iluminarea spațiilor cu sisteme de iluminat care asigura un consum
redus de energie;
 contorizarea consumului in vederea analizei periodice a eficientei
energetice
Nu exista momentan un plan de eficienta energetică, însă acesta se va întocmi
după obtinerea autorizatiei de mediu.
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1.8. Informații privind materiile prime, substanțele sau preparatele
chimice
Informații privind materiile prime, substanțele și preparatele chimice care
vor fi utilizate în scopul asigurării producției sunt prezentate în tabelul
următor:
Tabel 1.7
Informații privind materiile prime, substanțele și preparatele chimice
Denumirea
materiei Cantitatea Clasificarea și etichetarea
prime, a substanței sau utilizată
substanțelor
sau
a
a preparatului chimic
preparatelor chimice
Categori Periculozitate
eFraze de risc
periculo
ase/
nepericu
loase
(P/N)
Pui de o zi
336
000
N
pui/an (fără
a lua în
calcul rata
mortalității
)
Furaje combinate
212,8 tone/ Biodegra serie
dabile

Asternut
Vacccinuri/antibiotice

Biodegra dabil
560
000
N
doze/an

Mod
de
depozitare

Hale
de
producție

Buncăre de
oțel
amplasate în
exteriorul
halelor
de
producție

40 tone
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Substanțe
dezinfectate

Viroshield

1 l sol./mc

P

Virkon S- 1 l sol./mc
soluție
dezinfecta
nt 0,250,5%

P

H332;
H314;
H334; H400.
H332;
H314;
H302; H319

Nu
se
depozitează
pe
amplasament
. Se folosesc
în perioada
când
se
realizează
igienizarea
halelor.
Stocarea
temporară se
realizează
în ambalajul
original, în
magazia de
material. Se
utilizează de
personal
calificat,
conform
specificațiilo
r din fisele
tehnice de
securitate.

Substanţele dezinfectate se livrează de diverşi furnizori însoţite de fișele
de securitate și se utilizează în conformitate cu instrucţiunile corespunzătoare,
asigurându-se diluția necesară.
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1.9. Informații despre poluanții fizici și biologici generați de activitatea
propusă care afectează mediul
Tabel 1.8
Poluanții fizici și biologici generați de activitatea propusă care afectează
mediul
Tipul poluării

Sursa de poluare Poluare maximă Măsuri de eliminare/
admisă
Reducere
(limita
maximă
admisă pentru om
și pentru mediu)
Miros
Hale de creștere
Amplasarea unei perdele
de vegetație care să
reducă potențiale mirosuri
Intocmirea unui plan de
reducere a mirosurilor;
Platformă pentru
Amplasarea unei perdele
depozitare
de vegetație care să
reducă potențiale mirosuri
Intocmirea unui plan de
reducere a mirosurilor;
Împrăștierea
în funcție de condițiile
gunoiului
pe
meteorologice
câmp
Zgomot
Nivele normale
55 dB ziua
O cât mai bună
din adăposturi
45 dB noaptea
etanșeizare a
adăposturilor
Hrănire animal
92 dB(la 5 m)
Asigurarea periodică a
mentenanței
Curățare
și
< 65dB
ventilatoarelorși utilajelor
manipulare găinaț
Spălarea
sub
88 dB(5 m)
presiune
Agenți patogeni Platformă
de
Sistem de colectare ape
stocare
pluviale
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1.10. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică
Tipul de hrană și tehnicile de hrănire pot influența concentrația și emisiile
de aerosoli. Pentru minimizarea acestui factor de poluare ar fi recomandată
hrănirea în sistem de hrană lichidă amestecată sau adăugarea de grăsimi în
cazul sistemului uscat de hrănire poate reduce producerea prafului.
Curățirea regulată a echipamentelor și a halelor va împiedica depunerile
de praf. Acest regim este asigurat prin sistemul ”totul plin – totul gol”, urmat
de o curățare și o dezinfecție atentă.
Principalele surse potentiale de poluare microbiologică sunt reprezentate
de dejecțiile păsărilor si de apa uzată provenită de la spălarea halelor. De
asemenea, există riscul ca prin sistemul de ventilație al adăposturilor, să fie
eliminați bioaerosoli cu rol important în răspândirea bolilor.
Managementul nutrițional, sistemele de creștere și măsurile de
biosecuritate prevăzute prin acest proiect, diminuează și chiar elimină riscul
răspândirii bolilor prin aerosoli.

II. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1 Procese tehnologice de producție
SC. RAMANISAL SRL își propune construirea unei ferme de pui de
carne cu o capacitate de 56 000 capete/ciclu, caracterizată printr-un înalt grad
de competitivitate, în acord cu principiile unei economii sustenabile.
Fluxul tehnologic se stabilește prin calcul, în același timp cu proiectarea
unității (fermei) pornind de la planul anual de pui livrabili, de la valorile
indicilor de producție planificate, a suprafețelor optime pe animal,
considerente de ordin sanitar – veterinar și constructiv etc.
Utilarea fermei se va realiza cu utilaje moderne, de un înalt nivel tehnic
care asigură microclimatul necesar creșterii puilor de carne.
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Cele două hale propuse a se construi vor asigura condiții optime de creștere
și dezvoltare a puilor de carne, după cum urmează:
 temperatura (variabilă, în funcție de vârsta);
 umiditate (sub 60% cand temperatura este ridicată si peste 60% cand
temperatura este mai mică);
 ventilația (viteza curentilor de aer nu trebuie sa depășească 0,1 m/s la
temperatura de 15 – 20ºC si 0,2 m/s la 20 – 30ºC);
 factorii chimici ai microclimatului (concentratia amoniacului nu va
depăsi 0,2%, hidrogenul sulfurat este admis în concentratie de 0,01%,
bioxidul de carbon în concentratie de 0,5 – 0,6%).
2.2. Fluxul tehnologic propus
Activitatea desfășurată va avea următoarele etape:
 Achiziția de material biologic. Puii de o zi cu o greutate corporală
medie de 25-30 gr., vor fi achiziționați de la producători specializați.
 Creșterea puilor. Se realizează în mod etapizat, cu respectarea
cerinţelor specifice fiecărei perioade, astfel:
 Perioada starter: 0-2 săptămâni – se administrează furaj
starter; – microclimat: temperatură cuprinsă între 28oC şi
36oC, umiditate 60-70 %;
 Perioada de creştere: 3-5 săptămâni – se administrează
furaj de creştere; microclimat: temperatură cuprinsă între
22oC şi 26oC, umiditate 60-70 %;
 Perioada de finisare:1-2 săptămâni – se administrează furaj
de dezvoltare - temperatură cuprinsă între 22oC şi 26oC,
umiditate 60-70 %.
 Depopularea şi igienizarea halelor durează 18 zile.
 Repopularea durează timp de 2 zile.
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2.2.1 Pregătirea adăpostului pentru populare
Pentru producția puilor de carne, adăposturile de creștere se populează
cu pui de o zi.
Înainte de popularea adăpostului cu pui de o zi, vor fi luate toate
măsurile ca acesta sa fie pregătit pentru populare, iar instalațiile să fie
funcționale.
În interior sunt amplasate liniile de furajare, liniile de adăpare, sistemul
de încălzire, dispuse longitudinal, linii care permit reglarea înălțimii acestora
în funcție de vârsta puilor. Pe pereții laterali și frontoane sunt amplasate
admisiile de aer si ventilatoarele. Accesul în hala se face pe unul dintre
frontoane, în timp ce evacuarea gunoiului se face pe una dintre laturi.
-se va asigura o hrănitoare pentru fiecare 50 pui;
-se va asigura un picurător pentru fiecare cca 12 pui;
- se va încălzi adăpostul cu câteva ore înainte pentru a se realiza
temperatura optimă în adăpost;
-se asigură apa în adăpători cu 2 – 3 ore înainte de populare, pentru a se
încălzi la o temperatură de 16 – 18º C.
- folosirea unui așternut curat, uscat, întins uniform pe toata suprafața
adăpostului.
Înainte de populare, se vor așterne, pe suprafaţa fiecărei hale, așternut,
care vor absorbi şi îngloba dejecţiile. Așternutul nou se termonebulizează și
se formolizează înainte de populare. Compoziția așternutului este din paie
cerealiere (în general grâu sau orz). Grosimea optimă a așternutului este de 5
cm vara și până la 10 cm iarna, în perioade mai reci. Se asigură astfel o bună
izolare termică, capacitate mare de absorbție a dejecțiilor, aspectul curat al
solului, prevenirea îmbolnăvirilor, reducerea efectului neplăcut al mirosurilor
pentru personalul de serviciu. Din punct de vedere economic, acest tip de
așternut prezintă un cost redus, ușurință în procurare, greutate redusă.
Bazându-se pe proprietățile dejecțiilor rezultate la sfârșitul unui ciclu
de creștere, societatea are în vedere valorificarea lor ca şi îngrăşământ agricol.
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În acest sens, s-a încheiat un contract de preluare al acestora de către
SC. Artimplet SRL și SC. Erdei Agro SRL, care va aplica dejecțiile generate
pe amplasament, pe terenurile agricole deținute, terenuri agricole pentru care
se va realiza Studiul pedologic și agrochimic.
Păsările vor fi furajate cu furaje adecvate conform fiecărei etape de
dezvoltare, respectând recomandările BAT privind tehnicile de nutriție, care
să asigure dejecții cu conţinut scăzut de azot şi fosfor.
Cantitatea și consumul de furaje alocate păsări constituie un factor
important în determinarea cantității de gunoi produs, compoziția chimică și
structura psihologică. Astfel furajarea devine un factor important in
performanțele de mediu într-o unitate cu sistem de creștere intensiv.
Emisiile dintr-o fermă sunt predominant raportate la procesele
metabolice ale animalelor din crescătorie.
Următoarele două procese sunt considerate esențiale :
* digestia enzimatică a furajelor în tractul gastro-intestinal;
* absorbția nutrienților din tractul gastro-intestinal.
Nivelurile de furaje consumate și necesarul de nutrienți, precum și
variația existentă împreună cu factorii de influențare sunt prezentate în tabelul
următor:
Tabel 2.1.
Specificații ale timpului de producție, rata de conversie alimentară
Speciile
de
păsări

Ciclul

Pui de 35 - 55 zile
grătar
(5 - 8 sarje
pe an)

Rata de
conversie
alimentară

Nivel alimentare
(kg/pasăre/ciclu )

Cantitate
(kg/pasăre/an )

1,73 - 2,1

3,3 - 4,5

22-29

Compoziția aminoacidă a furajelor este bazată pe conceptul “proteine
ideale” pentru principalele specii. Pe baza acestui concept “ proteine ideale“,
nivelul aminoacizilor este aflat prin indicarea nivelului de lizină raportat la alți
aminoacizi din furaje.
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Tabel 2.2.
Recomandări privind nivelurilor de calciu și fosfor necesar a fi aplicate
Pui pentru carne ( g / kg furaj)
0-2 săptamâni
2-4 săptămâni
4-6 săptămâni
Ca%
1
0,8
0,7
P%
0,5
0,4
0,35
În acord cu liniile trasate în BAT, operatorul economic:
 va întocmi o evidenţa lunară a consumurilor de materii prime şi
materiale auxiliare;
 furajele pentru hrănirea păsărilor vor fi achiziţionate de la firme
specializate în domeniu care le prepară conform recomandărilor BAT.
 se vor folosi categorii de nutreţ combinat, astfel încât să permită o
eficienţă maximă de transformare furaj/greutate (scopul este de a
satisface nevoile animalelor îmbunătăţind digerabilitatea nutrienţilor);
 hrănirea puilor de carne se realizează pe faze, folosindu-se diete pe bază
de substanţe nutritive digerabile/disponibile, aplicând diete cu aport
redus de aminoacizi suplimentari şi diete cu cantităţi scăzute de fosfor
şi/sau fosfaţi alimentari anorganici care se pot digera aproape complet.
De asemenea, aditivii alimentari pot creşte eficienţa de hrănire,
îmbunătăţind astfel retenţia substanţelor nutritive şi diminuând cantitatea celor
de dejecții;
 revizuiește regulat noile dezvoltări în domeniu, pentru utilizarea acelor
materiale care sunt mai puţin poluante.
 microclimatul este asigurat prin ventilație care funcționează pe bază de
depresiune. Aerul viciat este exhaustat de ventilatoare, iar admisia
aerului proaspăt se realizează datorită depresiunii create.
 sistemul de adăpare va fi format din 4-6 linii de adăpare, care pot fi
reglate la orice înălțime, astfel încât să fie accesibile atât puilor de o zi,
cât și păsărilor mature. Apa pentru adăpare provine dintr-un puț forat
de adâncime, de unde va fi transportată, prin conducte îngropate, spre
un spațiu de stocare (bazin).
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Calitatea apei se va verifica periodic, pentru a avea aceeași puritate și
aceleași caracteristici ca și cea destinată consumului uman.
Presiunea apei este reglată în funcție de vârsta păsărilor și necesarul de
apă al acesteia. La sfârșitul ciclului, liniile se pot ridica în tavan pentru a ușura
accesul în hală. Este prevăzut regulator de presiune pe fiecare linie, unitate
racord la rețea cu apometru electronic, manometru, filtru, regulator de
presiune central, dozator de medicamente.
 Depopularea halelor
La sfârsitul perioadei de finisare, (42 zile), când puii au ajuns la vârsta
și la greutatea optimă de sacrificare, se realizează depopularea halelor și
livrarea acestora către un abator de păsări autorizat.
Livrarea se va realiza cu mijloace de transport specializate, autorizate
sanitar - veterinar, dotate cu cuști de transport, astfel încât se vor respecta
procedurile sanitar veterinare cu privire la documentele eliberate (evidențierea
fermei de origine, destinația și traseul ce va fi parcurs).
Puii vor fi prinși manual după ce în prealabil a fost redusă la minim
intensitatea luminoasă în hală. La prinderea păsărilor pe timpul zilei se vor
folosi cortine opace pe ușile principale ale halei.
Pentru a preveni ridicarea temperaturii în hala și a reduce stresul asupra
păsărilor este necesara o ajustare corespunzătoare a sistemului de ventilație in
timpul procedurii de prindere. Păsările sunt puse cu grija în cuști, având in
vedere o densitate de 8-9 pui/cușcă.
Popularea/ livrarea puilor pe hale se face programat/eșalonat pentru
asigurarea unei desfaceri medii a puilor maturi - flux relativ stabil. Astfel se
realizează si o descărcare medie, relativ constanta de ape uzate tehnologice ți
dejecții la rampa de depozitare, eliminându-se suprasolicitările.
Între două cicluri, halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate, creânduse vidul sanitar. Aceste operații prevăd în primul rând curățirea podelelor, a
pereţilor, tavanelor, instalaţiilor 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.
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2.2.2. Prevenirea și combaterea bolilor
Pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități a unei ferme
avicole, este nevoie de asistența veterinară care constă atât în acțiuni sanitar –
veterinare de prevenție – generală și specifică – cât și de combatere a
eventualelor boli, în conformitate cu cerințele BREF ILF.
Pentru menținerea igienei în fermă se va urmări funcționarea corectă a
următoarelor activități:
 spălarea și dezinfecția halelor și a autovehiculelor de transport păsări
vii;
 folosirea unei stații de preparare a detergenților;
 spălarea și dezinfecția utilajului mobil într-un spațiu special amenajat;
 folosirea materialului de protectie pentru personalul care lucreaza în
ferma (mănusi, masca și eventual ochelari);
 igiena personalului;
 surse suficiente de apa pentru băut;
 chiuvete pentru spațiile tehnologice și cele auxiliare (vestiare, toalete
etc.);
Filtrul sanitar asigură accesul în unitate a persoanelor numai după
dezechiparea de haine de stradă, fiind astfel amenajat încât să fie uşor lavabil
şi dezinfectabil.
Vehiculele vor circula in interiorul fermei doar după trecerea prin poarta
prevăzută cu dezinfector rutier, amenajat astfel încât să asigure acoperirea
anvelopelor cu dezinfectant pe toată suprafața roților.
2.2.3. Pierderi prin mortalitate
Potrivit datelor furnizate de UCPR, media pierderilor prin mortalitate la
puii de carne este de 5%.
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2.2.4. Comparații între tehnicile propuse de titular si prin BAT-urile
disponibile
Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în halele de creștere
intensivă a puilor de carne aparținând SC. Ramanisal SRL si cele mai bune
tehnici disponibile conform DECIZIA DE PUNERE ÎN 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 este prezentată în ANEXA 1.

III. DEȘEURI

3.1. Deşeuri generate pe perioada realizării investiţiei
Pe perioada realizării investiției se va pune un deosebit accent pe
managementul deșeurilor generate. Astfel, informații legate de generarea
deşeurilor, managementul deşeurilor, valorificarea/eliminarea deşeurilor, în
perioada de realizare a investiţiei sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 3.1
Managementul deșeurilor în perioada de realizare a investiţiei
Nr.
crt

1

Denumirea
deșeului

Deşeuri
municipale
amestecate

Starea
Cod
fizică
deșeu
(Solid-S,
Lichid-L,
SemisolidSS)
SS
2003 01

Cantitate
prevăzută
a fi
generată

Mod de
valorificare/eliminare a
deșeurilor

136
kg/lună

Se colectează în pubele de
plastic și se elimină prin
unități specializate
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Pământ
cu
strat vegetaldeşeuri
biodegradabile
Lemn

S

20 02 01

400 t/an

Se stochează temporar pe
amplasament

S

17 02 01

2 tone/an

4

Materiale
plastice

S

17 02 03

100 kg/an

5

Deşeuri
metalice

S

17 04 07

500 kg/an

7

Ambalaje
hârtie și carton

S

15 01 01

300 kg/an

8

Ambalaje
mase plastice

S

15 01 02

100 kg/an

9

Uleiuri
de
motor,
de
transmisie şi
de ungere

L

13 02 06

50 l/an

Se colectează în spații
special amenajate și se
valorifică prin unități
specializate
Se colectează în spații
special amenajate și se
valorifică prin unități
specializate
Se vor colecta şi depozita
temporar
la
sediul
societăţii,
fiind
valorificate prin firme
specializate şi autorizate
în domeniu
Se colectează în recipiente
speciale și se valorifică
prin unități specializate
Se colectează în recipiente
speciale și se valorifică
prin unități specializate
Se colectează și se elimină
prin unități specializate

2

3

3.1.1. Modul de gospodărire a deşeurilor
Pământul ce va fi excavat va fi utilizat o parte pentru umplerea
şanţurilor, o parte pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii
planeităţii platformelor. Pe terenul propus ca şi şantier nu se vor realiza lucrări
de întreţinere ale utilajelor şi ale parcului auto.
3.2. Deşeuri generate în perioada funcționării investiţiei
Deșeurile rezultate din activitatea firmei sunt de două tipuri:
 Deșeuri menajere și asimilabile;
 Deșeuri rezultate din activitatea de producție.
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Managementul deşeurilor în perioada de funcționare a investiţiei este
prezentat în tabelul următor:
Tabel 3.2
Managementul deşeurilor în perioada de funcționare a investiţiei
Nr.
crt

Sursa deșeului

Tip deșeu

1

Hale de păsări

Cadavre
păsări

Dejecții
animaliere

2

3

Filtru sanitar

6

7

S

Ambalaje de S
la
substanțele
dezinfectant
e
Echipamente S
de protecție

4

5

Starea
fizică
(Solid-S,
LichidL,
Semisoli
d-SS)
S

Ambalaje de S
la
medicament
e
de Nămol
de SS
a decantare

Hala
prelucrare
dejecțiilor
Incinta firmei

Tuburi
fluorescente

S

Cod
deșeu

Cantitate Mod
prevăzută valorificare/eliminare
a
fi deșeurilor
generată

16 800 Se colectează în incintă special
capete/an
amenajată dotată cu ladă
frigorifică, apoi se elimină
prin incinerare
02 01 89,376
Se transportă din hale pentru
06
t/an
stocare temporară, apoi sunt
prelucrare ca îngrășământ și
utilizate pe terenuri agricole
și/sau comercializate către
terți
15 01 10 kg/an
Se colectează în recipiente
10*
speciale și se valorifică prin
unități specializate
02
02

01

15
03

02 40 kg/an

18
03

02 30 kg/an

19
02

09 100 kg/an

20 01 5 kg/an
21*
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a

Se colectează în recipiente
speciale și se valorifică prin
unități specializate
Se colectează în recipiente
speciale și se valorifică prin
unități specializate
Se colectează și se elimină
prin unități specializate
Se elimină
specializate

prin

unități
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8.

Spații
administrative

Deșeuri
menajere

SS

20
01

03 97,5
kg/luna

Se colectează în pubele de
plastic și se elimină prin
unități specializate

în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase prevăzută în anexa nr.2 la HG.
nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase.
1

Evidenţa cantităților de deşeurilor produse, și depozitate temporar, se
va realiza lunar conform prevederilor “HG 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv
deşeurile periculoase”.
Deșeurile generate ca urmare a activității se transportă de firme
specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate. Se va urmări
realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de valorificare/eliminare
finală, cu respectarea prevederilor „HG 1061/2008 privind transportul
deșeurilor pe teritoriul României”.
Deșeurile periculoase se elimină prin intermediul firmelor autorizate.
Se va raporta anual la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeuri și
Chimicale, cantitățile de deșeuri produse, depozitate temporar, valorificate,
reciclate sau eliminate final, conform HG 856/2002.
Operarea unei unități de creștere păsări produce diferite reziduuri, dintre
care unele sunt identificate în lista următoare:
 Pesticide;
 Produse veterinare;
 Uleiuri și lubrifianți; deșeuri metalice; cauciucuri;
 Ambalaje;
 Reziduuri de nutrienți;
 Reziduuri din construcții (ciment, metal etc).
Cea mai mare cantitate de deșeuri provin din materialul de ambalare, constând
din hârtie sau material plastic.
Alte deșeuri care se găsesc pe amplasament sunt medicamente cărora
le-a fost expirată data de valabilitate, reziduuri de la materialele de curățire și
a celor provenite în procesele de funcționare. Instrumentarul medical uzat va
fi stocat în recipienți închiși ermetic, care vor fi preluați de către firme
autorizate în vederea eliminării lor.
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Modul de tratare al deșeurilor variază foarte mult. Conform
recomandărilor legislative europene și naționale se promovează minimizarea
cantității de deșeuri generate pe amplasament, prin utilizarea de materiale
reciclabile.
Analizând tehnicile aplicate la tratarea deșeurilor de la ferme din Marea
Britanie s-a constatat că, în situația în care reziduurile nu sunt colectate și
transportate în afara fermei, sunt aplicate următoarele tehnici:
 Depozitare în grămezi;
 Ardere în aer liber;
 Îngropare;
 Reutilizare.
În ceea ce privește “depozitarea și evacuarea cadavrelor”, sunt comune
serviciile de colectare de cadavre și procesare ale acestora de către contractori.
În Italia, multe ferme au instalații de procesare a cadavrelor în vederea
obținerii de nutrienți. Această practică este nepracticabilă sau în scădere în
anumite state membre.
Îngroparea de cadavrelor și arderea în aer liber sunt metode încă
folosite. Unele țări (Olanda, Germania, Franța) au interzisă aplicarea acestei
metode, însă în Marea Britanie, Italia, Spania este permisă îngroparea
autorizată.
Unele ferme au incinerator. Acesta poate fi un arzător simplu fără
prevederi pentru gazele emise. Cenușa poate fi îngropată sau evacuată în alt
mod.
Din activitatea fermei de creștere pui de carne SC. RAMANISAL SRL
poate rezulta anual max. 16 800 capete de pasăre moarte care se colectează în
saci de polietilenă, se depozitează temporar în spațiul destinat acesteia și se
incinerează pe amplasament.
În capitolul 4 al documentului de referință (BREF) – Tehnicile de avut
în vedere la determinarea BAT, sunt descrise tehnicile de procesare a
dejecțiilor în interiorul fermei.
Aceste tehnici au derivat dintr-un număr semnificativ de inițiative
pentru tratarea dejecțiilor de păsări în cadrul fermelor sau în instalații de sine
stătătoare.
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De multe ori tratamentul dejecțiilor nu cuprinde o singură tehnică, ci o
secvență de tehnici diferite, unde performanțele tehnice și ambientale pot fi
afectate de:
 Caracteristicile dejecțiilor;
 Tratamentul individual aplicat;
 Modul în care operează tehnicile.
Cel mai important aspect este controlul emisiilor de azot și fosfor, în
mediul înconjurător. Acesta poate fi cuantificat ca o pierdere de nutrient
relativ, exprimat ca un coeficient de pierdere de N și P în aer, apă și sol, în
comparație cu cantitatea inițială de nutrient. Cu cât este mai mare acest
coeficient, cu atât sunt mai mari pierderile în mediul înconjurător.
Evaluarea unui tratament ar trebui să includă potențialul de utilizare
(biogaz, împrăștiere pe teren) sau prin vânzarea produselor rezultate (compost,
cenușă) pentru a fi aplicate în altă parte.
Datele raportate nu permit o asemenea evaluare, având în vedere că sunt
implicați mai mulți factori, plus motivul aplicării tratamentului (scăderea
mirosului sau a volumului pentru transport). În unele țări sunt restricționări în
ceea ce privește aplicarea unor anumite tehnici (ex. digestia anaerobă în
Olanda).
Atât tehnicile de tratare ale dejecțiilor cât și combinațiile de tehnici sunt
descrise în funcție de datele primite. Aceste emisii ar trebui comparate cu cele
rezultate în cazul împrăștierii pe teren. Acest considerent este strâns legat de
condițiile specifice localizării amplasamentului și nu poate fi generalizat ca
BAT.
Alături de nitrați, reducerea fosfaților în dejecții este importantă.
Recuperarea fosfatului din dejecțiile de păsări incinerate este considerat cel
mai important mod în care poate fi recuperat fosfatul în mod economic din
dejecțiile animaliere pentru folosirea în industrie.
Dejecțiile de păsări pot fi incinerate cu ușurință pentru conținutul lor
ridicat de material solid și de energie, dar cenușa, care are conținut bogat în
fosfați, este greu de împrăștiat.
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Producția zilnică de dejecții este prezentată în următorul tabel:
Tabel 3.3
Nr.
crt.


Categorie
Pui de carne

Producția zilnică de dejecții
Producție găinaț
(gr/cap/zi)
35-40

Producție găinaț
t/ciclu
89,376

În condițiile de asigurare a unui climat controlat, cu exhaustarea
poluanților și a vaporilor de apă în exces, la finalul unui ciclu de creștere,
încărcarea organică a amestecului de găinaț și pat epuizat este maximă.
Conținutul zilnic și anual de nutrienți în găinațul provenit de la păsări
crescute în sistem intensiv este prezentat în tabelul următor:
Tabel 3.4.
Conținutul zilnic și anual de nutrienți în găinațul provenit de la păsări
crescute în sistem intensiv
Categoria Greutatea
Conținutul zilnic de
Conținutul anual
nutrienți(kg/zi)
de nutrienți(kg/zi)
N
P
K
N
P
K
Pui de carne 1,8
0,001
0,0005 0,0005 0,36 0,18
0,18
Sursa: Codul celor mai bune practici agricole

Găinațul suferă procese fermentative complexe, cu o durată de timp
îndelungată și în condiții specifice fiecărui anotimp, de aceea este dificilă
determinarea conținutului celor trei nutrienți: N; P, K.
Pentru calcularea volumului de gunoi de grajd, în funcție de numărul de
animale in echivalent UMV, și utilizând coeficientii medii de conversie
prevăzuți de Codul de bune practici agricole si Programul de actiune pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole a fost calculată
capacitatea minimă de stocare a dejecțiilor:

BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL

45

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Construire fermă de crestere a puilor pentru carne
loc. Avram Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor

Tabel 3.5
Capacitatea minimă de stocare a dejecțiilor
Volum
dejecţii,
Capacitate
Tipul
Capacitatea
fără
Categoria Sistem de Numar
Aşternut
de stocare2
de
de stocare
aşternut
de păsări întreţinere pasari [kg/animal/zi]
[m3/1.000
gunoi
[m3/luna]
[m3/1.000 păsări/lună]
păsări/lună]
Gunoi
Pui de
La sol
56000
0,080
3,0
3,8
168 212.8
solid
carne

PERIOADA DE STOCARE
Volum total dejectii

Solide
semilichide
PLATFORMA STOCARE Suprafata
necesara

6
Luni
1008 - 1276.8
0 - 0
559.98 - 709.32

Managementul dejecțiilor propus de titular este următorul:
Se va realiza o platformă pentru colectarea dejecțiilor solide cu
dimensiunile de 20,25 m x 38,50 m, în suprafață de 779,60 mp, închisă pe 3
laturi cu pereți din beton armat cu înălțimea de 2,00 m. Platforma va fi
realizată din beton armat.
Platforma va avea o pantă de circa 5 cm spre o rigolă de colectare a
scurgerilor de suprafață, respectiv bazinul vidanjabil aferent acestei platforme.
Raportat la managementul deșeurilor, proiectul propus de titular se
încadrează în utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.
Deoarece beneficiarul nu dispune de suprafete agricole pe care se
realizeze fertilizarea cu dejecțiile solide stocate pe platforma betonată vor fi
livrate terților ca și fertilizant, conform Contractelor semnate cu societățile
SC. Erdei Agro SRl și SC. Artimplet SRL care vor gestiona procesul de tratare
și împrăștiere a dejecțiilor pe terenurile acestuia.
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Tabel 3.6.
Calcul suprafetelor agricole pentru împrăștiere
Calcul suprafete agricole pentru împrăștiere
Specia
Suprafața în ha Număr capete/an Suprafața totală/
necesară pentru
ciclu
un animal
împrăștiere/ha
crescut în sistem
intensiv
Păsări de îngrășat
0.00017
336 000
57
Suprafaţa de teren necesară împrăştierii găinațului generat este de 57
ha. Înainte de împrăştiere se va analiza calitatea dejecţiilor maturate şi a
caracteristicilor solului.
Pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide este indicat șă se
folosească mașini de aplicat gunoi de grajd, iar administrarea acestuia se face
prin acoperirea terenului uniform (uniformitate de împrăștiere mai mare de
75%)
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IV. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL
TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR
MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA

În activitatea propusă în acest proiect, aceea de creștere a puilor,
impactul potențial asupra componentelor mediului se referă în principal, la
emisii de amoniac în aer, la scurgerile de nutrienți provenite de la dejecții, în
sol, ape subterane și de suprafață.
Pentru un impact cât mai redus asupra mediului este necesar a fi aplicat
Codul celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele activității pentru a
preveni poluarea.
În situația în care există potențiale surse poluatoare pe amplasament, ca
urmare a desfășurării activității este necesar să se prevadă măsuri de reducere
a emisiilor care să țină cont de toate aspectele: stocare, tratare, aplicare
dejecții, dar și de găsirea unor tehnici de minimizare a producției de dejecții.
Pentru o fermă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile înseamnă
găsirea celor mai bune instrumente de gestionare și alegere a echipamentului,
ca:
 O proiectare eficientă a clădirilor;
 Bune practici agricole și măsuri de nutriție;
 Reducerea consumului de apă și energie;
 Reducerea semnificativă a emisiilor generate de depozitarea dejecțiilor;
Datorită diferențelor climatice, preferințelor pentru rasa și greutatea
animalelor, s-a constatat că tehnicile de adăpostire nu pot fi general aplicate la
toate țările, ci sunt mai mult orientate înspre specificul fiecărei țări.
Un rol deosebit de important în asigurarea unor performanțe de mediu
îl constituie proiectarea și realizarea sistemului de adăpostire. Managementul
responsabil al fermelor va contribui la îmbunătățirea performanțelor
economice și de mediu al acestora.
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În acest sens, trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:
instruirea personalului fermei;
înregistrarea bilanțului de materiale și energie corespunzător fermei;
întocmirea unui plan de prevenire a poluărilor accidentale;
să existe un plan de mentenanță clar, care să permită mărirea ciclului de
viață al utilajelor;
gestionarea eficientă a activităților specifice fluxului tehnologic.

Fenomenele de mediu posibil a fi generate ca urmare activităților
agricole în creșterea intensivă a păsărilor sunt: reducerea stratului de ozon;
acidificarea; creșterea efectului de seră; miros neplăcut; zgomot etc. Un
management responsabil al fermelor începe de la inițierea proiectului,
proiectarea acestuia, modul de asigurare al utilităților.
Toate aceste aspecte vor contribui la îmbunătățirea performanțelor
economice și de mediu al acestora.
Constatând care sunt diferitele surse responsabile pentru aceste efecte
de mediu, se poate susține că în cazul creșterii intensive a păsărilor, aspectul
definitoriu este cel legat de procesele naturale.
Pentru un impact cât mai redus asupra mediului este necesar a fi aplicat Codul
celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele activității, pentru a preveni
poluarea.
În situația în care există potențiale surse poluatoare pe amplasament, ca
urmare a desfășurării activității este necesar să se prevadă măsuri de prevenire,
eliminare/diminuare a acestora.
.
4.1. Descrierea modului de evaluare
Raportându-ne la recomandările legale specifice protecției mediului, la
actele de reglementare obținute de către titular, dar și la caracteristicile
amplasamentului, evaluarea de mediu s-a realizat prin analiza fiecărui factor
de mediu/aspect de mediu.
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4.2. Factorul mediu apa
4.2.1. Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului
Rețeaua hidrografică este reprezentată de apele de suprafață care fac
parte din bazinul hidrografic al Crișului, rețeaua fiind formată din Crișul
Negru-râu autohton și din pâraie, viroage permanente și temporare legate prin
canale.
Aceste ape sunt orientate est-vest în sens longitudinal, Crișul Negru
unindu-se cu Crișul Alb pe teritoriul Ungariei, vărsându-se apoi în Tisa.
Crișul Negru are cel mai coborât nivel (89m), iar pâraiele autohtone sunt
scurte.
Dintre pâraie și viroage mai importante sunt: în vest: Pârâul Foca, în
est: Pârâul Ghepeș, în sud: Pârâul Teuz, în nord: Viroaga Ghepeș.
Principalele canale sunt: în est: Canalul Colector al Crișurilor, în vest si
canalul Foca.
Densitatea rețelei hidrografice coincide în general cu densitatea
fragmentării reliefului, care în aceasta zona are valori de 0,54 kmkm². Totuși
mai persistă numeroase bălți și mlaștini, unele fiind transformate în heleștee,
(ex. heleșteul Tămașda din partea de est a comunei, legat de Canalul Colector
și pâraiele Foca și Ghepeș).
Apa acestor râuri, pâraie sau canale este folosită în perioadele de secetă
și în alte utilizări gospodărești. Volumul de apă este mai crescut în perioada
februarie-martie și mai mic în august-octombrie.
Apele subterane cuprind:
 Apele freatice: Sunt cantonate în depozitele cuaternare alcătuite
din nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri, care au intercalaţii de argile,
prafuri argiloase sau argile prăfoase (depozite permeabile);
Nivelul freatic oscilează între 1 și 2 m în apropierea râurilor,
amplitudinile mari determină apariţia bălţilor şi a solurilor hidromorfe;

-

 Apele de adâncime:
Prezintă caracter ascensional sau chiar artezian;
Sunt cantonate în depozite de vârste şi adâncimi diferite;
Sunt folosite pentru alimentarea cu apă a localităţilor;
Pot fi termale şi minerale.
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Terenul analizat în cadrul acestui studiu este situat într-o zonă de
terasă superioară din bazinul Crișurilor. Conform studiului geotehnic în
forajul executat la adâncimea de 3,6 m nu s-au întâlnit ape subterane.
Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul deținut de titular are în
vecinătate un canal secundar.
4.2.2. Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin intermediul unui
foraj de 100 m, Dn = 160 mm, în baza Studiului Hidrogeologic întocmit de
către SC. Criros Group SRL Ploiești și a Referatului Hidrogeologic de
Expertiză nr. 728/03.07.2018 întocmit de Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor București.
Nu a fost investigată calitatea apei freatice de pe amplasament.
 Instalații de captare și înmagazinare
Puțul forat va fi echipat cu electropompă submersibilă. Apa pompată
este înmagazinată într-un rezervor din beton armat cu un volum de 100 mc.
Volumele de apă captate vor fi contorizate cu apometru Dn50. Periodic
se vor realiza dezinfecții ale instalațiilor de alimentare cu apă, conform
recomandărilor DSP Bihor și DSVSA Bihor.
 Instalații de aducțiune și distribuție
În gospodăria de apă, se află stația de pompare tip hidrofor care va fi
dotată cu următoarele echipamente:
 Vase de expansiune;
 Electropompe centrifuge orizontale de suprafață pentru
alimentare cu apă pentru consum tehnologic și menajer și a
hidranților de incendiu;
Conductele de aducțiune vor fi executate din PE, Dn=50 mm. Rețeaua
de distribuție a apei igienico-sanitare, tehnologice și de incendiu va fi
executată din conducte de PE, L=366 m.
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Conform precizărilor HG 930/2005, pentru acviferele de adâncime care
realizează condiții de izolare, protecția sanitară se realizează prin instituirea
zonei de protecția sanitară cu regim sever, circular, cu raza de 10 m.
Debitele captate vor fi contorizate cu apometre. Cantitatea totală
utilizată include consumul de către păsări și curățirea adăpostului,
echipamentului și incintei fermei.
Tabel 4.1.
Nivelul de consum specificat în documentele de referință BAT
Specie
Rata medie
Consum de apă
Consumul
apă/hrană(l/kg) pe apă ciclu de
anual de apă
creștere
(l/pasăre/an)
(l/cap/ciclu)
Pui de carne
1,7-1,9
4,5-11
40-70
Sursa: IKC Veehouderij, 1993

Alimentarea cu apă depinde de un număr de factori, cum ar fi:
 Specia și vârsta păsărilor;
 Condiția păsărilor;
 Temperatura apei;
 Temperatura ambientală;
 Compoziția hrană;
 Sistemul de băut utilizat.
Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic se propune
printr-un debit de Qzi max = 43,69 mc/zi (0,5 l/sec), Qzi med= 36,38
mc/zi(0,42 l/s), prin intermediul unui foraj de 100 m, Dn = 160 mm.
Rețeaua de distribuție a apei igienico-sanitare, tehnologice și de
incendiu va fi executată din conducte PE, L=366 m.
 Rezerva de incendiu
Obiectivul va avea o rezervă de incendiu intangibilă stocată în bazinul
betonat destinat rezervei de apă, care sunt pompați în caz de necesitate.
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Alimentarea minimă cu apă pentru păsări de carne crește direct
proporțional cu creșterea temperaturilor ambientale. Sistemul de alimentare
cu apă în cadrul halelor alese de titularul proiectului are un consum de apă mai
scăzut față de alte alternative.
Având în vedere faptul că necesarul de furaje pe serie de creștere, este
următorul:
- STARTER :
56000 capete pui de o zi pe serie de creștere x 14 zile x 0,0325 kg furaj
= 25 480 kg furaj pe serie de creștere.
- CRESTERE :
56000 capete pui de o zi pe serie de creștere x 18 zile x0,113 kg furaj
= 113 904 kg furaj pe serie de crestere.
- FINISARE:
56 000 capete pui de o zi pe serie de creștere x 8 zile x 0,1748 kg furaj
= 78 310,4 kg furaj pe serie de crestere.
Total furaje pe serie de creștere: 217 694,4 kg = 217,694 tone
furaj/serie creștere.
Rezultă ca pentru realizarea greutatii de sacrificare se administreaza cca.
3,898 kg furaj/pui.
 Consum de apă pentru adăpare
Astfel, consumul de apa pentru adapare este de 3,898 x 2= 7,796 l
apa/cap/serie.
56000 capete x7,796 l ala /cap/serie x6 serii/an = 2619456 l/an = 2619,456
mc/an.
 Consum de apa pentru igienizarea halelor
Spălarea halelor în perioada de vid sanitar (la sfârșitul ciclului de creștere)
se realizează cu instalații de apă sub presiune.
Normele din zootehnie indica un consum tehnologic de cca. 0,15% din
necesarul de apa pentru adaparea pasarilor, deci 392,91 mc/an = 65,485
mc/serie.
Raportat la suprafața spălată rezultă o suprafață igienizata de cca. 4800
m2/serie, adica 28 800 m2/an.
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Consumul de apa pentru igienizare hale va fi: 0,0136 m3/m2 .
Tabel 4.2.
Valorile de referinta BAT pentru consumul de apa pentru igienizare hale
(BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.2 tab.3.12):
Consum de apa pentru spalare
Consum de apă de spălare în cadrul fermei
(conform Tab.3.12 BAT “Intensive de creștere pui de carne
Rearing of Poultry and Pigs)
(m3/m2 spalati)
(m3/m2/an)
(m3/m2/an)
0,002-0,020
0,012-0,120
0,0136

 Apa pentru consum igienico- sanitar: 62 500 litri/an
In concluzie, consumul anual de apa este de cca 3074,347 m3/an.

Tabel 4.3.
Consumuri de apa in ferma avicola SC. RAMANISAL SRL, raportat la
nivelurile indicate de BREF ILF
Parametru

Performanta fermei Valori
limita Sursa valorii limita
SC RAMANISAL parametrii relevanti
SRL
Consum total de apa
7,796
4,5-11
Tab
3.11
(l/cap/serie)
BAT”Intensive
rearing of Poultry
and Pigs”
Consum apa pentru
0,0136
0,012-0,120
Tab
3.12
spalare (mc/mp/an)
BAT”Intensive
rearing of Poultry
and Pigs”

Cantitățile specifice de apă se încadreaza în limitele recomandate de
BAT, atat pentru apa consumată pentru adăparea pasarilor, cât și pentru apa
consumata pentru spălarea halelor de creștere a păsărilor.
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Tabel 4.4
Bilanțul consumului de apă ( m /an)
3

2
proprie

Recirculată/
reutilizată
Consum industrial
Apa de Apa de la
la
alte
Apa
Apa de Pentru compensarea
propriul
obiective
subterană suprafaţă
pierderilor în
sistemele cu circuit obiectiv
închis
Apa
Apa de
subterană suprafaţă
3
6
7
8
9
10
11
2607,36 2607,36
0
0
0
0
0

proprie

391,104

391,104

0

0

0

0

0

proprie

10,95

10,95

0

0

0

0

0

Proces
Sursa de Consum
tehnologic
apă
total de
(furnizor)
apă
(coloanele
4,10,11)

1
Apă
pentru
adăpare
Igienizare
hale
Scop
igienico
sanitar

Apa prelevată din sursă

4.2.3 Managementul apelor uzate
 Ape uzate menajere
În cadrul investiției, apele menajere și cele provenite de la spălarea
spațiilor administrative sunt colectate printr-un sistem de canalizare
distinct într-un rezervor vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.
Debitele estimate de ape uzate menajere:
 Quz zi max = 0,60 mc/zi
Aceste ape vor fi stocate într-un bazin colector din beton, vidanjabil,
V= 10 mc, de unde vor fi vidanjate periodic de către un operator autorizat
și transportate la stația de epurare Salonta.
De asemenea, camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil
de 1,0 mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui
obiect. Conductele sunt montate îngropat sub adâncimea de îngheţ, cu pantă
descendentă spre bazinul vidanjabil.
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 Apele uzate tehnologice (provenite de la igienizarea halelor și de
la platforma de dejecții) vor fi stocate într-un bazin colector din
beton, vidanjabil, V=25 mc, de unde vor fi transportate la stația
de epurare Salonta.
Debitele estimate de ape uzate tehnologice: 2407,6 mc/an.
 Evacuarea apelor pluviale
Pentru evacuarea apelor pluviale s-au prevăzut rigole de scurgere betonate,
protejate în zonele în care apele meteorice ar putea fi impurificate. Apele
meteorice de pe platforma unității, convențional curate, Q pl = 99,32 l/s, vor
fi evacuate în rețeaua hidrografică locală.
Se vor executa trei foraje de observație a apelor subterane.
Amplasarea rețelelor de utilități în cadrul societății este descrisă în ANEXA
4 – Rețele de utilități – Plan de situație.
4.2.4. Impactul potențial asupra factorului de mediu: apa
Analiza impactului potențial asupra apei generat atât în perioada
construcției cât și perioada de funcționare:
 Perioada de execuție a investiției
Pe perioada desfășurării construcțiilor apa subterană poate fi poluată
doar ca urmare a pierderilor accidentale de produse petroliere sau uleiuri
minerale etc., ceea ce are ca efect înrăutățirea calității acesteia.
Tipul de impact este unul indirect, deoarece poluantul nu ajunge direct
în apa subterană și temporar. În concluzie, se constată un impact negativ
nesemnificativ, fiind doar o degradare minoră, a factorului de mediu.
De aceea este necesar ca utilajele de exploatare şi mijloacele de
transport atât în etapa de construire, cea de funcționare cât și în etapa de
dezafectare, trebuie să fie verificate tehnic şi să nu prezinte defecţiuni prin
care să aibă loc scurgeri de motorină, uleiuri etc.
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De asemenea, alimentarea cu motorină şi schimbul de ulei, reparațiile
necesare se vor face la ateliere de profil.
În această etapă nu se constată impact asupra apelor de suprafață.
 Perioada de exploatare a investiției
Impactul asupra factorului de mediu apă în etapa de funcționare a
activității se poate manifesta doar asupra apelor subterane și doar în situația
unui management defectuos al dejecțiilor și a apelor uzate generate.
Ca urmare a desfășurării activității pe amplasament se constată că apa
subterană poate fi poluată ca urmare a pierderilor accidentale de produse
petroliere sau uleiuri minerale etc. și a scurgerilor de levigat de pe platforma
de stocare temporară a dejecțiilor.
În concluzie, se constată un impact negativ nesemnificativ, fiind doar o
degradare minoră, a factorului de mediu. Poluarea ca urmare a scurgerilor de
combustibil, uleiuri minerale etc. are ca efect înrăutățirea calității apei
subterane dar doar temporară, impactul fiind unul indirect.
Scurgerile de levigat duc la poluarea apei cu nitriți, nitrați, fosfați,
microorganisme patogene. Se constată un impact negativ nesemnificativ, fiind
o degradare minoră a calității apei subterane, care poate fi ameliorată prin
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului.
În această etapă nu se constată impact asupra apelor de suprafață.
4.2.5. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea/compensarea impactului
asupra factorului de mediu apa
 În etapa de execuție a investiției
Este recomandat să fie respectate următoarele măsuri pentru prevenirea
efectelor asupra factorului de mediu apă:
 Se vor lua măsuri pentru excluderea infiltraţiilor de apă ȋn terenul de
fundare;
 Execuţia reţelelor de canalizare, platformelor de depozitare a
dejecțiilor, conform proiectelor de execuţie;
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57

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Construire fermă de crestere a puilor pentru carne
loc. Avram Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor

 Mentenanța utilajelor se va realiza în spații bine delimitate și protejate
în scopul eliminării/reducerii potențiala poluare cu combustibil, uleiuri
minerale sau sintetice etc.
 În etapa de funcționare a activității
Măsurile de diminuare ale impactului trebuie să vizeze o utilizare
rațională a resurselor de apă și poate cuprinde cele mai bune tehnici
disponibile sub acest aspect:
 Adoptarea unor sisteme fezabile de alimentare cu apă și canalizare în
scopul gestionării cât mai eficiente a resursei de apă;
 Stabilirea unui management eficient de utilizare a apei pentru curățirea
adăposturilor și echipamentelor cu utilaje specifice de înaltă presiune;
 Evitarea pierderilor prin scurgere prin calibrarea instalațiilor;
 Montarea de apometre care să permită înregistrarea consumului de apă;
 Detectarea pierderilor de apă și soluționarea acestora;
 Apele colectate în fermă vor fi vidanjate periodic de către firme
autorizate și transportate la stația de epurare din proximitatea fermei;
 Societatea va efectua anual determinări privind calitatea apei subterane,
aval și amonte de platforma de depozitare dejecții.
 Instruirea personalului angajat cu privire la importanța respectării
legislației de mediu la locul de muncă:
Monitorizarea calității apelor freatice se va realiza semestrial și va avea
în vedere următorii parametrii: CCOCr, CBO5, NO2, NO3, NH4, PO4, K.

4.3. Factor de mediu aer
Clima comunei Avram Iancu este temperat continentală cu nuanțe
oceanice, dar și cu ușoare influențe submediteraneene, caracteristică reliefată
prin analiza elementelor climatice: temperatura, precipitații și vânt.
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Analiza acestor elemente pun în evidență particularitățile climatice ale
câmpiei. Temperaturile medii anuale înregistrează valori de 10,3 grade
Celsius (statia meteorologica Chisineu Cris) având limite între 10,2 grade
Celsius la Oradea și 10,3 grade Celsius la Chișineu Criș
(www.meteoblue.com).
Diferențele dintre anii cei mai răcoroși și cei mai secetoși au fost de 4,4
grade Celsius, diferențe provocate de cauze generale prezente la nivel
național.
Temperaturile medii lunare variază între -2,4 grade Celsius și 21,3
grade Celsius, valori ce coincid cu lunile extreme ianuarie și iulie. În general
iernile sunt moderate, fără geruri aspre, afectate de masele de aer vestice și
fiind adăpostite de invaziile polar-continentale dinspre est si nord-est.
Primavara se resimte Anticiclonul Azoric, vara nu este prea toridă
datorită influențelor vestice, iar toamna temperaturile descresc începând din
octombrie, variind între 16,9 grade Celsius (septembrie) - la 6 grade Celsius
(noiembrie).
Sectorul studiat se încadrează ariei de climă continental – moderată.
După Cristea M., (2004), din analiza datelor referitoare la frecvența vânturilor
pe direcții, s-a constatat că frecvența cea mai mare a vântului este din nord în
zona Salonta (14,1%) și Chișineu Criș (12,9%), iar viteza medie anuală a
acestuia este 1, 9 m/s, în Salonta și 2,2, m/s la Chișineu Criș.
Caracteristici precipitații atmosferice:
 Cantitățile de precipitații medii anuale sunt de 611 mm;
 Cantitățile medii lunare maxime sunt în luna iunie. 86,1 mm;
 Cantitățile medii lunare minime sunt în luna februarie: 30,9 mm;
 Durata medie anuală a stratului de zăpadă este de circa 37 zile.
Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț a terenului natural este
de 80 cm.
Deoarece datele meteorologice specificate anterior au fost înregistrate
în perioada 1978-1997 (anii analizați de Cristea M., 2004), am analizat și
datele meteorologice specifice zonei și înregistrate în ultimii 30 de ani
(ANEXA 5).
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4.3.1. Impactul potențial asupra factorului de mediu aer
 Perioada de execuție a investiției
Principalele noxe, în această etapă, provin de la mijloacele de transport
și de la utilajele implicate în construcția obiectivului, însă acestea au un efect
negativ nesemnificativ, fără a modifica calitatea aerului din localitățile
învecinate.
Un potențial pericol îl prezintă creșterea concentrației particulelor în
suspensie atunci când se lucrează în perioade vânt puternic, dar datorită
distanțelor mai față de receptorii sensibili efectul acesta este doar local și de
scurtă durată și pot ridica probleme pe termen scurt.
În această etapă nu este cazul adoptării unor instalații speciale pentru
reținerea poluanților atmosferici, impactul fiind de scurtă durată, fără un efect
remanent.
 Perioada de exploatare a investiției
În activitatea de creștere a puilor de carne pot fi identificate următoarele
surse de poluare ale aerului:
 Surse fixe (stationare):
- dirijate: emisii de gaze de la incineratorul pentru cadavre de păsări si
de la centralele termice;
- nedirijate (fugitive): – emisii din hale de crestere →prin sistemele de
ventilatie (evacuarea fortata a aerului prin sistemele de ventilatie laterala si de
capat );
– emisii de pe platforma pentru dejectii→depozitarea temporara a
dejectiilor evacuate din hale in perioada de vid sanitar
– emisii de la descarcarea si depozitarea furajelor in silozurile pentru
furaje; – emisii din bazinele de stocare a apelor uzate tehnologice/menajere.
 Surse mobile: - emisii de gaze de esapament in incinta si pe drumurile
conexe.
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Tabel 4.5
Principalele surse de emisii în ferme de creștere a păsărilor
Nr.
Sursa de emisii
crt.
1
Halele de creștere, prelucrare dejecții

Emisii poluanți
NH3

2

Halele de creștere, prelucrare dejecții

CH4

3

Halele de creștere, prelucrare dejecții

N2O

4

Halele de creștere, prelucrare dejecții

H2S

5
6

Instalații de combustie: aeroterme hală; centrala termică;
incinerator
Hale de creștere, combustibil transport , ardere

7

Halele de creștere, furaje

SO2, NOx, CO,
pulberi
CO2
Praf

Majoritatea emisiilor din activitățile principale în orice fermă de păsări,
poate fi atribuită cantității, structurii și compoziției dejecțiilor. Din punct de
vedere al protecției mediului, dejecțiile reprezintă cel mai important reziduu
la care trebuie să ne raportăm.

Cele mai multe informații din punct de vedere al mediului se referă la
emisiile de NH3-N și NH4+-P2O4. Diferitele tipuri de activități contribuie la
aceste emisii în mod diferit astfel:
Tabel 4.6
Emisii generate la fermele de pui
Pierderi totale
Păsări
Total pierderi pe hală
68,6%
Emisiile de amoniac sunt influențate de factori ca ventilația,
temperatura, umiditatea, compoziția hranei. Amoniacul este un gaz cu miros
înțepător care afectează ochii, gâtul, mucoasele oamenilor, dar este și un factor
semnificativ al acidificării.
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL

61

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Construire fermă de crestere a puilor pentru carne
loc. Avram Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor

Emisiile posibil a fi generate, în perioada de funcționare a fermelor
zootehnice sunt:
 Emisii fugitive și emisii continue din surse punctiforme și de suprafață
(în special amoniac și protoxid de azot);
Aceste emisii provin în general, din surse punctiforme și anume din sistemul
de ventilație al halelor de producție
Conform BREF-ILF, factorii de emisie pentru gazele degajate în
fermele de creștere a păsărilor, au valorile următoare:
Tabel 4.7.
Factorii de emisie pentru gazele degajate în fermele de creștere a păsărilor
Tip
pasăre

NH3

Pulberi
asimilabile Respirabile
kg/pasăre/an kg/pasăre/an kg/pasăre/an kg/pasăre/an kg/pasăre/an

Pui de 0,005-0,315
carne

CH4

N2O

0,004-0,006

0,009-0,024

0,119-0,182

0,014-0,018

Sursa: BAT Reference Document on Intensive rearing of poultry and pigs-Draft revised 2013-Table 3.53
Range of reported emission levels for different types of poultry):

Emisiile cu un impact mare asupra mediului generate ca urmare a
activității de creștere a puilor de carne sunt: amoniacul și metanul. Aplicarea
tehnologiilor BAT de creștere a puilor, permite reducerea emisiilor de
amoniac cu mai mult de 50%.
 Managementul nutriţional este cea mai importantă măsură preventivă
de reducere a poluării, de accea titularul va implementa divizarea
cerinţelor de hrană lor în trei faze în care păsările pentru carne arată o
considerabilă schimbare în cerinţele lor nutriţionale.
Scopul este de a optimiza rata de conversie a hranei. Aplicarea unui regim de
hrănire uşor restricţionat în prima faza determină o creștere mai eficientă în
stadiul ulterior. Proteinele şi aminoacizii vor fi alimentați la un nivel ridicat
şi echilibrat.
Aplicarea hrănirii în faze la păsări pentru va duce la o reducere de 15 - 35 %
în N excretat.
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S-a constatat că prin alegerea adecvată a modului de furajare se se va observa:
- o reducere în excreţia de azot de 5 - 10 % pentru păsări pentru carne,
- o reducere a emisiei de amoniac din adăposturile de păsări.
- o reducere în emisia de amoniac de 24%
o reducere în consumul de apă de 8 %
 Calculul oxizilor de azot s-a realizat conform CORINAIR 2013, tab.3.2
- pentru NO factorul de emisie este 0,001 kg AAP-1a-1.
 Calculul emisiilor de amoniac
Acesta provine din azotul excretat de către păsări, iar calcul acestuia sa realizat prin Metodologia CORINAIR(2016)- cod SNAP 100908.
Tabel 4.8
Metodologia CORINAIR(2016)- cod SNAP 100908
Cod
SNAP

100908

Tip
animal

broiler

Perioada în
adăpost(zile)

365

Nex
(kg/an)

0,36

Proporție
din TAN

0,7

Tip
dejecție

Solidă

Factor de emis
EF
adăpost
0,28

EF
stocare
0,17

EF
împrăștiere
0,66

Conform CORINAIR 2013, tab.3.3, pentru particule (PM10, PM2,5)
factorul de emisie pulberi (PM10, PM2,5) din adăposturi este:
PM10: 0,069 kg AAP-1a-1
PM2,5: 0,009 kg AAP-1a-1
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Centralizarea emisiilor generate ca urmare a funcționării fermei de pui
aparținând SC. Ramanisal SRL este prezentată în tabelul următor:
Tabel 4.9
Emisiile generate ca urmare a funcționării fermei de pui aparținând SC.
Ramanisal SRL
Poluant

Rata de emisie

Volum de
aer
evacuat
(mc/ora)

Concentratie
poluanti
(mg/Nmc)

Limita de
emisie
(mg/Nmc)

Prag de
alerta
(mg/Nmc)
(0,7 CMA)

560 000

0,905

-

-

kg/h

mg/sec

NH3

0,507

140

CH4

0,134

37,2

0,2393

-

-

NOX

0,0067

1,86

0,0119

245

350

PM10

0,470

130

0,832

3,5

5

PM2,5

0,0604

16,7

0,107

Tabel 4.10.
Emisiile de amoniac provenite de la platforma de dejecții și de la utilizarea
ca fertilizanți

Depozitare dejecții
Împrăștiere pe terenuri
agricole

Emisia de amoniac
kg/h
0,189

Emisia de amoniac
g/sec
0,052

0,8931

0,248

Deoarece legislația specifică nu prevede limite de concentrație în imisie
pentru ceilalți poluanți (metan, oxizi de azot), din punct de vedere al dispersiei
poluanților a fost analizat doar amoniacul.
În vederea modelării dispersiei amoniacului generat de potențiale surse
aferente obiectivului studiat s-a utilizat aplicația ALOHA 5.4.7.
Toate datele climatice specificate sunt preluate după Cristea M., 2004,
însă s-au consultat și datele climatice specifice perioadei 2000-2018, conform
datelor meteorologice preluate de la stația meteo Chișineu Criș (vezi ANEXA
5). Modelul permite calculul concentrației medii a poluantului in orice punct
aflat la anumite distanțe de surse.
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Pentru obținerea modelului s-au utilizat următoarele date cantitative:
- Viteza medie anuală a vântului = 1,9 m/sec
- Direcția predominantă a vântului = din sector nordic
- Înălțime standard = 1 m deasupra solului
- Topografie = teren deschis
- Nebulozitate medie multianuală = 5,6 zecimi
- Temperatura medie anuală = 10,2oC
- Umezeala relativă = 79 %
- Emisia orară de amoniac = 1,589 kg/60 min
Evaluarea nivelului concentrației s-a efectuat prin raportarea la valorile
limită prevăzute de normele legislative în vigoare (STAS 12574/1987) în care
sunt stabilite valorile maxime admisibile (VL) pentru amoniac in zone
rezidențiale.
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Rezultatele obținute ca urmare a modelării dispersiei amoniacului în
atmosferă, comparativ cu valorile limită a dus la concluzia că emisia acestui
poluant din potențialele surse de amoniac, din cadrul fermei, nu vor afecta
receptorii sensibili din zona analizată.
Amplasarea fermei în extravilanul localității, la o distanță mai mare de
1000 m față de cea mai apropiată zonă locuită asigură protecția aerului în acest
areal raportat la sănătatea populației. Astfel sunt respectate prevederile
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igiena si sănătate publică privind mediul de viață al populației
Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în halele de creștere
intensivă a puilor de carne aparținând SC RAMANISAL SRL si cele mai bune
tehnici disponibile conform Reference document on BAT for intensive rearing
of poultry and pigs, July 2003 si Draft revised 2013.
Tabel 4.11.
Analiza comparativă pentru activitatea desfășurată în halele de
creștere intensivă a puilor de carne aparținând SC RAMANISAL SRL
Parametru
(unitatea de
masura)
Durata unui
ciclu-pui de
carne
Consum de
energie (kWh)

Consum total de
apa (l/cap/serie)
Consum apa
pentru spalare
(mc/mp/an)
Consum de furaj
(kg/pasare/ciclu)
(kg/pasare/an)

Valori limita
Tehnici alternative propuse de
titular
42 ZILE
6 cicluri/an

Prin cele mai bune
tehnici disponibile
35-55 zile 3-5 cicluri/an
Tab.3.2 BAT “Intensive
rearing of Poultry and
Pigs”
(0,03-0,046 kWh/pasare/zi
1,36-1,93 kWh/pasare
1,271 kWh/pasare vanduta
vanduta Tab.3.18 BAT(include:
iluminat,ventilare,furajare,incalzire) UK“Intensive rearing of
Poultry and Pigs”
4,5-11
7,796
Tab 3.12 BAT”Intensive
rearing of Poultry and
Pigs”
0,012-0,120
0,0136
Tab 3.12 BAT”Intensive
rearing of Poultry and Pigs
3,3-4,5

3,898
23,4
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22-29 Tab.3.2 BAT
“Intensive rearing of
Poultry and Pigs”

4.3.2. Impactul cumulat asupra factorilor de mediu a activităților zootehnice
desfășurate în comuna Avram Iancu
Terenul pe care se dorește implementarea acestui plan este amplasat în
extravilanul comunei Avram Iancu, având ca vecinătăți:
o Nord – proprietăți private;
o Sud – canal HCN 694;
o Est – proprietăți private;
o Vest – drumul de exploatare DE 711.
La ora actuală, pe teritoriul localității Avram Iancu sectorul
zootehnic tinde să se dezvolte, principalele ferme funcționale sunt evidențiate
în figura 4.1.

Figura 4.1 Ferme zootehnice în comuna Avram Iancu
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Distanțele dintre fermele existente sau în curs de înființare pe
teritoriul localității Avram Iancu și viitoarea investiție aparținând SC
Ramanisal SRL sunt:
 SC. Agroconstruct Crișana (fermă tăurași) – 1976 m;
 SC. Grup de Producători carne de pasăre Nutrientul SRL (tineret
reproducție) – 2626 m;
 SC. Grup de Producători carne de pasăre Nutrientul SRL (fermă găini
ouătoare) – 2499 m

Figura 4.2. Localizarea fermelor zootehnice raportat la SC. Ramanisal SRL
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Deoarece singura sursă de documentare cu date concrete legate de
fermele din arealul Salonta – Ciumeghiu – Avram –Iancu este site-ul APM
Bihor, valorile emisiilor pentru aceste ferme sunt conform documentațiilor de
mediu
existente
pe
acest
site
(http://www.anpm.ro/documents/14457/37334938/Raport+de+mediu_Pui.pd
f/d80c77f9-829c-4182-b2e7-f0d68a20acec)
Bazându-ne pe datele menționate mai sus privind emisiile de
amoniac în atmosferă și calculând emisia de amoniac generată ca urmare a
desfășurării activității de creștere a puilor de carne în cadrul SC. Ramanisal
SRL a fost determinat modul de repartiție al acestora în atmosferă raportat la
condițiile climatice locale.
Tabel 4.12
Centralizarea emisiilor generate ca urmare a funcționării fermelor zootehnice
pe teritoriul localității Avram Iancu
Nr
Crt

Ferma

Emisia de
NH3
kg/h

Emisia de
oxizi de azot
kg/h

Emisia de
pulberi
kg/h

PM10

PM2,5

1

SC. Ramanisal SRL

1,589*

0,0067

0,470

0,0604

2.

Ferme zootehnice existente în arealul
Avram – Iancu – Ciumeghiu – Salonta
TOTAL

26,49**

0,294**

0,432**

0,287**

28,079

0.3007

0,902

0.3474

3.

. *pentru amoniac, în cazul Ramanisal s-a calculat emisia totală tinând cont de emisia provenită din hale, adăposturi,
respectiv folosire ca și fertilizant
** deoarece singura sursă de documentare cu date concrete legate de fermele din arealul analizat este site-ul APM
Bihor, valorile emisiilor pentru aceste ferme sunt conform documentațiilor de mediu existente pe acest site

http://www.anpm.ro/documents/14457/37334938/Raport+de+mediu_Pui.pdf/d80c77f9-829c-4182-b2e7f0d68a20acec

În vederea modelării dispersiei amoniacului, s-a utilizat aplicația
ALOHA 5.4.7.
Pentru obținerea modelului s-au utilizat următoarele date cantitative:
- Viteza medie anuală a vântului = 1,9 m/sec
- Direcția predominantă a vântului = din sector nordic
- Înălțime standard = 1 m deasupra solului
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- Topografie = teren deschis
- Nebulozitate medie multianuală = 5,6 zecimi
- Temperatura medie anuală = 10,2oC
- Umezeala relativă = 79 %
- Emisia orară de amoniac = 28,079 kg/60 min
Rezultatele și caracteristicile luate în considerare sunt prezentate în
ANEXE. Conform rezultatelor obținute prin simularea dispersiei amoniacului
s-a constatat că acest compus chimic nu afectează populația din zonă,
concentrația acestuia fiind prea mică pentru a-și face prezența în zona
receptorilor sensibili, mai ales că distanța față de localitățile învecinate este
semnificativă (fig.4.1.)
În tabelul următor este prezentată cuantificarea impactului asupra
mediului în zona localității Avram Iancu, ca urmare a dezvoltării acestui sector
economic: zootehnia.
Tabel 4.13.
Cuantificarea impactului asupra mediului în zona localității Avram Iancu
Factor
de mediu
analizat
Aer

Ape
subterane

Impact
potențial
1. Emisii de
gaze,
și
mirosuri
2. pulberi si
gaze
de
eșapament
din
3. pulberi,
emisii
1. infiltrații
levigat etc

Potențiale surse de
poluare



Prognozare
impact



Impact
cumulat Implementarea
hale populate
tehnicilor BAT
procesele
de negativ
fermentatie
a NESEMNIFICATIV va
diminua/elimina
dejectiilor;
acest efect
Trafic rutier



centrala termică

 Bazine
vidanjabile
 platforme
impermeabilizate
pentru dejectii;
 utilizarea
dejecțiilor pentru
fertilizare
terenuri agricole

cumulat Au fost prevăzute
măsuri care să
asigure protecția
acestui factor de
mediu,
iar
potențiala
2. Suspensii,
apariție a unui
combustibili,
impact cumulat
uleiuri
negativ,
este
minerale,
doar în situația
 ateliere
unor
practici
întrețienre utilaje
neconforme,
fisurări
ale
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 mijloace
transport

de

Sănătatea 1. Mirosuri
populației 2. Emisii de
gaze
poluante

 platforme pentru
fermentarea
și
stabilizarea
dejecțiilor;
 colectare
și
stocare deșeuri
generate
pe
platforme
betonate;
 depozitare în lăzi
frigorifice
a
cadavrelor;
 Bazine
vidanjabile
pentru
apele
uzate;
 hale populate
 procesele
de
fermentatie
a
dejectiilor;

Factori
climatici




Sol

1. Activitati
specifice
fermelor din
zonă;
2. Gestiune
deșeuri;

3. Gestiune
ape uzate

1. emisii de
gaze cu efect
de seră



Peisaj

-

-

bazinelor
vidanjabile,
fertilizare
irațională,
sevicii
de
mentenanță
defectuoase
impact
cumulat O
degradare
negativ
minoră
a
nesemnificativ
calității existente
a solului sau o
distrugere
minoră
a
acestuia
în
situația
unor
disfuncționalități
ale surselor de
poluare
identificate pe
amplasamentele
fermelor

Impactul cumulat rezultat este neutru
deoarece s-a ținut
cont de acest aspect
în fiecare etapă de
dezvoltare
a
proiectului:
proiectare,
construcție,
dezvoltare.
Impactul cumulat Activitatea ce se
hale populate
va desfășura pe
procesele
de este neutru
amplasamentul
fermentatie
a
fermei, respectiv
dejectiilor;
activitatea
centrala termică
desfășurată pe
terenurile
agricole
nu
influențează
factorii
climatici;
Impact pozitiv
Activitatea
principală
în
zona respectivă
este agricolă.
Amplasamentul
va fi împrejmuit
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cu o perdea de
protecție
forestieră astfel
încât construcția
se va încadra în
peisaj
Riscuri
naturale

-

-

Mediul
social și
economic

-

cumulat Activitățiile
zootehnice
și
cele agricole nu
generează
condiții pentru
apariția
riscurilor
naturale.
impactul cumulat Implementarea
pozitiv semnificativ proiectului
presupune
dezvoltarea
economică
a
zonei,
dezvoltarea de
noi oportunități
de
angajare.
Creșterea
substanțială a
veniturilor
bugetului local
Impactul
neutru

Ca o concluzie, putem specifica că în urma evaluării efectelor
proiectului analizat în cadrul acestui studiu asupra mediului se pot asigura
condițiile pentru execuția și funcționarea fermei de creștere a puilor de carne,
fără a produce dezechilibre de mediu în zonă, adică pe termen mediu și lung
nu vor exista evoluții negative, semnificative ale calității aerului în arealul
analizat.
4.3.3. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea/compensarea impactului
asupra factorului de mediu aer
 În etapa de execuție a investiției
Principalele măsuri prevăzute în această etapă sunt:
 Utilizarea unor mijloace de transport și utilaje care vor fi într-o
bună stare de funcționare;
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 Se vor umecta drumurile de acces și platformele pe care se vor
efectua lucrări de construcție;
 Depozitarea materialului de decopertare va fi realizată astfel
încât să se prevină deflația.
 În etapa de funcționare a fermei
Pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă se pot aplica
următoarele măsuri:
 aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
 elaborarea Planului de gestionare a mirosurilor;
 amenajarea unei perdele forestiere. Amenajarea de perdele verzi în
cadrul fermei fiind foarte eficiente în limitarea poluării aerului (cu
praf, gaze, microbi).
Perdeaua de copaci asigură o oarecare protecţie la vânt, dar cel mai bun
efect se obţine cu o perdea de copaci cu o lăţime de circa 15-20 metri.
Sub copaci, se pot planta arbuşti, pentru ca vântul să nu bată printre
copaci. Pe lângă protecţia împotriva vântului, copacii reduc
împrăştierea mirosurilor neplăcute, zgomotului şi prafului în zonele din
jurul adăpostului.
Plantarea copacilor se poate face în structură compactă, ajurată sau permeabilă
la aer.
 Instruirea personalului angajat cu privire la importanța respectării
legislației de mediu la locul de muncă
Investiția propusă are în vedere aplicarea celor mai moderne tehnologii,
conform liniilor directoare ale Uniunii Europene și care se încadrează
specificațiilor legislative sanitar – veterinare și de protecția mediului în
vigoare, în domeniul creșterii puilor de carne.
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4.4. Zgomot şi vibraţii
Asigurarea unui microclimat optim în halele de creștere a puilor de
carne se realizează prin intermediul ventilatoarelor acționate de motoare
electrice care introduc aer proaspăt și evacuează aerul încărcat cu emisii,
rezultat din activitatea de creștere a puilor. Nivelul de zgomot al acestora nu
depășește valoarea de 40 dB(A).
Tehnologiile de exploatare aplicate dar și distanța mare față de
receptorii protejați permit ca pe perioada desfășurării activității, zgomotele să
aibă un efect local şi nu vor afecta semnificativ potenţialii receptori sensibili.
4.4.1. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea/compensarea zgomotului
În perioadele de construire, funcționare şi dezafectare, singurele măsuri
de reducere a zgomotelor şi a vibraţiilor sunt cele legate:
 de buna funcţionare a utilajelor folosite pe amplasament;
 optimizarea tuturor activităţilor desfăşurate în incinta fermei;
 adoptarea unui program riguros de lucru;
 plantarea de copaci care vor asigura protecţia împotriva vântului,
a zgomotului şi prafului în zonele din jurul adăpostului.
4.5. Factor de mediu sol
4.5.1. Caracterizarea zonei
Din punct de vedere structural perimetrul analizat aparține Depresiunii
Panonice, aria de sedimentare cu un fundament cristalin Precambrian rigid
care suportă depozite mezozoice, neozoice și cuaternare. Fundamentul rigid
prezintă o structură denivelată în blocuri crustale de tipul horsturilor și
grabenelor.
Cu excepția formațiunilor mai vechi interceptate în forajele de
adâncime, la suprafața terenului aflorează formațiuni aluvial – eluviale
aparținând Cuaternarului, care este reprezentat prin pietrișuri și nisipuri de
terasă, în alternanță cu depozite argiloase, prăfoase de vârstă Pleistocena și
Holocena.
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4.5.2. Surse de poluare a solurilor:
La ora actuală singura formă de degradare a solului din zona studiată în
acest raport ar fi compactarea, ca urmare a circulației utilajelor agricole. Ca
urmare a vizitei pe teren din luna iunie, respectiv octombrie 2018, am constatat
că nu se observă acest fenomen pe terenul propus acestui plan urbanistic zonal.
Nu s-au constatat modificări ale structurii sau compoziției solului ca urmare a
practicării agriculturii intensive.
Calitatea solului de pe amplasament va fi influențață ca urmare a
implementării propunerii de proiect, dar fără a fi afectată major.
4.5.3. Impactul potențial asupra solului
Cea mai accentuată formă de afectare a solului în etapele de construire,
funcționare și dezafectare este depozitarea pe suprafața solului a deșeurilor și
a dejecțiilor. Dar deșeurile generate pe amplasament vor fi stocate temporar
în containere speciale și preluate de firme specializate.
Activitatea desfășurată în hale nu are impact direct asupra solului.
Impactul asupra solului este generat prin intermediul particulelor în suspensie
care se depun pe sol.
 Deşeuri generate pe perioada realizării investiţiei
Pe perioada realizării investiției se va pune un deosebit accent pe
managementul deșeurilor generate. Astfel, informații legate de generarea
deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor, în
perioada de realizare a investiţiei sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 4.14.
Managementul deșeurilor în perioada de realizare a investiţiei
Nr.
crt
1

Tip deșeu
Deşeuri
municipale
amestecate

Cod
deșeu
20 03 01

Cantitate
Mod de valorificare/eliminare a
prevăzută a
deșeurilor
fi generată
300 kg/an
Se colectează în saci de plastic și
se elimină prin unități specializate
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2

3
4

Pământ cu strat 20 02 01
vegetal-deşeuri
biodegradabile
Pământ şi pietre 17 05 04

400 t/an

Se stochează
amplasament

temporar

pe

500 kg/an

Ambalaje mase 15 01 02
plastice

30 kg/an

Se stochează temporar pe
amplasament
Se colectează în recipiente
speciale și se valorifică prin
unități specializate

 Modul de gospodărire a deşeurilor
Pământul care va fi excavat va fi utilizat o parte pentru umplerea
şanţurilor, o parte pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii
planeităţii platformelor. Pe terenul propus ca şi şantier nu se vor realiza lucrări
de întreţinere ale utilajelor şi ale parcului auto.
 Deşeuri generate pe perioada funcționării investiţiei
Deșeurile rezultate din activitatea firmei sunt de două tipuri:
 Deșeuri menajere și asimilabile;
 Deșeuri rezultate din activitatea de producție.
Managementul deşeurilor în perioada de funcționare a investiţiei este
prezentat în tabelul următor:
Tabel 4.15
Managementul deşeurilor în perioada de funcționare a investiţiei
Nr.
crt

1

Sursa
deșeului

Tip deșeu

Hale de păsări Cadavre
păsări

Dejecții
animaliere

Cod
deșeu

02 01 02

02 01 06

Cantitate
Mod de
prevăzută valorificare/eliminare
a fi
a deșeurilor
generată
circa 100 Se colectează în incintă
kg/an
special
amenajată
dotată
cu
ladă
frigorifică, apoi se
elimină prin incinerare
circa 536 Se transportă din hale
t/an
pentru
stocare
temporară, apoi sunt
prelucrare
ca

BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL

77

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Construire fermă de crestere a puilor pentru carne
loc. Avram Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor

2

Filtru sanitar

Ambalaje de 15 01 10*
la substanțele
dezinfectante

10 kg/an

Echipamente
de protecție

5 kg/an

15 02 03

Ambalaje de 18 02 03
la
medicamente
3

4

5.

30 kg/an

Hala
de Nămol
de 19 09 02
prelucrare a decantare
dejecțiilor
Incinta firmei Tuburi
20 01 21*
fluorescente

100 kg/an

Spații
Deșeuri
administrative menajere

100 mc/an

20 03 01

5 kg/an

îngrășământ și utilizate
pe terenuri agricole
și/sau comercializate
către terți
Se
colectează
în
recipiente speciale și se
valorifică prin unități
specializate
Se
colectează
în
recipiente speciale și se
valorifică prin unități
specializate
Se
colectează
în
recipiente speciale și se
valorifică prin unități
specializate
Se colectează și se
elimină prin unități
specializate
Se colectează în pubele
de plastic și se
valorifică prin unități
specializate
Se colectează în pubele
de plastic și se elimină
prin unități specializate

în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase prevăzută în anexa nr.2 la HG.
nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv
deșeurile periculoase.
1

Evidenţa cantităților de deşeurilor produse, și depozitate temporar, se
va realiza lunar conform prevederilor “HG 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv
deşeurile periculoase”.
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Deșeurile reciclabile și periculoase generate din activitate se transportă
de firme specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate. Se va urmări
realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală al lor,
cu respectarea prevederilor „HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe
teritoriul României”.
Deșeurile periculoase se elimină prin intermediul firmelor autorizate.
Se va raporta anual la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeuri și
Chimicale, cantitățile de deșeuri produse, depozitate temporar, valorificate,
reciclate sau eliminate final, conform HG 856/2002.
Alte deșeuri care se găsesc pe amplasament sunt medicamente cărora
le-a fost expirată data de valabilitate, reziduuri de la materialele de curățire și
a celor provenite în procesele special de funcționare. Instrumentarul medical
uzat va fi stocat în recipienți închiși ermetic, care vor fi preluați de către firme
autorizate în vederea eliminării lor.
Producția de dejecții este prezentată în următorul tabel:
Tabel 4.13.
Producția de dejecții
Nr.
Categorie
Producție găinaț
Producție găinaț
crt.
(gr/cap/zi)
t/ciclu
Pui de carne
35-40
89,37

Capacitatea maximă de producție a celor două hale este 56000
capete/serie.
Cantitatea de dejecții generată pe amplasament, pe parcursul unui ciclu
este:
56000 cap.x 0,038 kg/cap/zi x42 zile = 89 376 kg/ciclu = 89,37 t/ciclu
Conform „Codului celor mai bune practici agricole” conținutul zilnic și
anual de nutrienți în găinațul provenit de la păsări crescute în sistem intensiv
este prezentat în tabelul următor:
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Tabel 4.16
Conținutul zilnic și anual de nutrienți în găinațul provenit de la păsări
crescute în sistem intensiv
Categoria Greutatea
Conținutul zilnic de
Conținutul anual
nutrienți(kg/zi)
de nutrienți(kg/zi)
N
P
K
N
P
K
Pui de carne 1,8
0,001
0,0005 0,0005 0,36 0,18
0,18

Managementul dejecțiilor propus de titular este următorul:
Se va realiza o platformă pentru colectarea dejecțiilor solide, închisă pe
3 laturi cu pereți din beton armat cu suprafața de 779,6 mp. Platforma va fi
realizată din beton armat.
Platforma va avea o pantă de circa 5 cm spre o rigolă de colectare a
scurgerilor de suprafață, respectiv bazinul vidanjabil aferent acestei platforme.
Dejecțiile pot fi folosite la fertilizarea solului conform studiului
pedologic și agrochimic realizat pe terenurile respective.
Tabel 4.17.
Calcul suprafetelor agricole pentru împrăștiere
Specia

Păsări de îngrășat

Calcul suprafete agricole pentru împrăștiere
Suprafața în ha
Număr capete/an
Suprafața totală/
necesară pentru un
ciclu împrăștiere/ha
animal crescut în
sistem intensiv
0.00017
347 000
9,52

Suprafaţa de teren necesară împrăştierii găinațului maturat este de 9,52
ciclu împrăștiere/ha. Înainte de împrăştiere se va analiza calitatea dejecţiilor
maturate şi a caracteristicilor solului.
Pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide este indicat șă se
folosească mașini de aplicat gunoi de grajd, iar administrarea acestuia se face
prin acoperirea terenului uniform (uniformitate de împrăștiere mai mare de
75%).
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4.5.4. Gestiunea substanțelor periculoase
 În etapa de execuție a investiției
 Depozitarea pe suprafețe betonate și încăperi bine ventilate, cu
acces limitat, a substanțelor periculoase;
 Respectarea specificațiilor din fișele cu date de securitate
specifice fiecărei substanțe existente pe amplasament.
 În etapa de funcționare a fermei
 Substanțele destinate dezinsecției și dezinfecției se vor păstra într-un
spațiu special amenajat, cu acces controlat.
Medicamentele vor fi păstrate în spațiu specific amenajat și va avea
acces doar medicul veterinar.
4.5.5. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea/compensarea impactului
asupra solului
 În etapa de execuție a investiției
 organizarea de șantier va trebui să ia în considerare modul de gestionare
a materialelor de construcții dar și a deșeurilor generate pe
amplasament. Deșeurile vor fi colectate separat și vor fi preluate de
agenți economici în vederea valorificării sau eliminării;
 se va asigura verificarea periodică a utilajelor folosite pentru realizarea
construcțiilor în scopul prevenirii poluării accidentale cu produse
petroliere.
 nu se vor depozita pe amplasament combustibili, alimentarea
realizându-se la stații de distribuție combustibil specializate.
 pământul din excavații se va folosi ca material de umplutură;
 după realizarea investiției se vor amenaja spații verzi.
 În etapa de funcționare a fermei
 Lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor se vor efectua
doar în spații special amenajate, pe platforme betonate;
BENEFICIAR: SC. RAMANISAL SRL

81

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Construire fermă de crestere a puilor pentru carne
loc. Avram Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor

 Pentru a minimiza efectele negative asupra solului, dejecțiile sunt
evacuate și stocate temporar pe platforma descrisă în capitolul II
și folosite în agricultură ca fertilizant. Se va verifica periodic
starea platformei pentru stocarea dejecțiilor, în vederea reducerii
poluărilor accidentale;
4.6. Geologia subsolului
Conform zonării teritoriului României din punct de vedere al
potențialului de producere al alunecărilor de teren, perimetrul analizat se
situează într- o zonă cu potențial”redus” de producere a alunecărilor de teren,
cu probabilitate ”practic 0” și caracterizată printr-un coeficient de risc k=0.
Amplasamentul construcției prezintă un teren aproape plan și nu
prezintă risc pentru producerea unor fenomene de instabilitate.
Conform SR 11100/1-1993, privind macrozonarea seismică a
teritoriului României, sectorul analizat se încadrează macrozonei de
intensitate seismică 6 (scara MSK).
Apele subterane cuprind:
 Apele freatice: Sunt cantonate în depozitele cuaternare alcătuite
din nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri, care au intercalaţii de argile,
prafuri argiloase sau argile prăfoase (depozite permeabile);
Nivelul freatic oscilează între 1 și 2 m în apropierea râurilor,
amplitudinile mari determină apariţia bălţilor şi a solurilor hidromorfe;
 Apele de adâncime:
Prezintă caracter ascensional sau chiar artezian;
Sunt cantonate în depozite de vârste şi adâncimi diferite;
Sunt folosite pentru alimentarea cu apă a localităţilor;
Pot fi termale şi minerale.
Terenul analizat în cadrul acestui studiu este situat într-o zonă de
terasă superioară din bazinul Crișurilor. Conform studiului geotehnic în
forajul executat la adâncimea de 3,6 m nu s-au întâlnit ape subterane.
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4.7 . Biodiversitatea și peisajul
Obiectivul analizat nu este situat în arii protejate care să prezinte interes
naţional sau comunitar. Amplasamentul analizat este utilizat în prezent ca
teren arabil pe care se cultivă intensiv cereale (grâu), respectiv floarea –
soarelui.

Figura 4.3. Starea actuală a amplasamentului
Utilizarea terenului pe amplasamentul ales este evidențiată în tabelul următor:
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Tabel 4.18.
Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
Suprafața (mp)

Utilizarea
terenului

În agricultură
- Teren
arabil
zona spațiu verde
Drumuri
Zone construite
(curți, suprafețe
construite)
Platforme
exterioare
Zootehnie
Alte terenuri
TOTAL

Situația
actuală

Situația
implementării
planului

Recultivată

41500

0

41500

41500 m2

32300 m2

0

0

4800 m2

0

0

4400 m2

0

0
0
41500

41500
0
41500

0
0
0

Caracteristicile depozitelor amplasamentului analizat:
- Sol vegetal: 0-0,40 m;
- Argilă cafenie plastic vârtoasă: 0,40-0,80 m;
- Argilă prăfoasă nisipoasă cafenie plastic vârtoasă: 0,80-2,80 m;
- Argilă nisipoasă cenușie plastic consistentă: 2,80-3,60 m.
La ora actuală singura formă de degradare a solului din zona studiată în
acest raport ar fi compactarea, ca urmare a circulației utilajelor agricole. Ca
urmare a vizitei pe teren din luna iunie, respectiv octombrie 2018, am constatat
că nu se observă acest fenomen pe terenul propus acestui plan urbanistic zonal.
Nu s-au constatat modificări ale structurii sau compoziției solului ca urmare a
practicării agriculturii intensive.
Calitatea solului de pe amplasament va fi influențață ca urmare a
implementării propunerii de proiect, dar fără a fi afectată major.
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4.7.1. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea/compensarea impactului
asupra solului
 În etapa de execuție a investiției
 Proiectul de înființare a fermei de creștere a puilor de carne va integra
și aspecte care țin de amenajarea peisagistică a spațiului;
 Respectarea reglementărilor urbanistice specificate în proiect.
 În etapa de funcționare a investiției
 Se vor menține toate reglementările urbanistice privind peisajul;
 Amenajarea de perdele verzi din cadrul fermei fiind foarte eficiente în
limitarea poluării aerului (cu praf, gaze, microbi). Plantarea de copaci
va integra construcţia în peisaj. În special, liniile verticale ale copacilor
echilibrează amenajarea pe orizontală a construcţiilor de fermă.
Plantarea, implicit mascarea construcţiei, nu scad importanţa
arhitecturii, dar aspectul general al fermei se îmbunătăţeşte.
Toate plantaţiile de copaci asigură o oarecare protecţie la vânt, dar cel
mai bun efect se obţine cu o perdea de copaci cu o lăţime de circa 15-20 metri.
Sub copaci, se pot planta arbuşti, pentru ca vântul să nu bată printre copaci.
O perdea de copaci cu o astfel de structură asigură o protecţie eficientă
împotriva vântului pe o zona cu înălţimea de 20 de ori mai mare decât
înălţimea copacilor. Pe lângă protecţia împotriva vântului, copacii reduc
împrăştierea mirosurilor neplăcute, zgomotului şi prafului în zonele din jurul
adăpostului.
Se recomandă realizarea unor zone de izolaţie şi protecţie prin plantarea de:
• Copaci înalţi: Fagus silvatica, Populus berolinensis, Carpinus betulus, Acer
pseudoplatanus, Acer saccharinum, Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Tilia
platyphyllos, Larix decidua.
• Copaci de înălţime medie: Acer negundo, Carpinus betulus, Salix, Sorbus
aucuparia.
Atât în faza de construcție cât și cea de funcționare se vor lua măsuri de
protejare a florei și faunei specifice zonei. De asemenea, pentru spațiile verzi
din incinta fermei se recomandă folosirea speciilor de plante autohtone.
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4.8. Mediul social si economic
Din punct de vedere social, activitatea are un efect pozitiv, asigurând
locuri de muncă, într-o zona unde ofertele de muncă sunt limitate. La ora
elaborării acestui studiu nu au fost observații/comentarii ale publicului
nemulțumit de acest proiect.
4.9. Condiții culturale si etnice, patrimoniul cultural
În ce privește activitatea analizată, în timpul realizării proiectului și apoi
prin funcționarea fermei, nu se va manifesta nicio influență asupra
patrimoniului cultural local.
4.10. Efectele permanente, temporare, pozitive și negative ale
implementării acestui proiect
Tabel 4.19.
Efectele permanente, temporare, pozitive și negative ale implementării
acestui proiect
Factor/
aspect
de
mediu
Aer

Apa

Efecte permanente

Efecte temporare

Efecte pozitive

Efecte negative

Posibile emisii de
amoniac care produc
disconfort ca urmare
a mirosului generat

Pulberi generate ca
urmare a proceselor
de furajare și a
mijloacelor
de
transport

Crește
concentrația de
emisii
atmosferice

-

Poluarea
apelor
subterane ca urmare
a
posibilelor
infiltrații de levigat
sau dejectii

Obiectivul
este
amplasat
la
o
distanță
semnificativă față
de
receptorii
sensibili
Asigurarea
unei
perdele de protecție
sanitară
Îmbunătățirea
calității
apelor
subterane ca urmare
a
implementării
unui sistem rațional
de gospodărire a
apei de alimentare,
dar și a apei uzate
(sisteme
modernizate
de
preluare și tratare
ape uzate)
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Sol

Sănătatea
umană

Potențiale scurgeri
de
combustibil,
uleiuri de la utilaje
Poluare generată de
posibile
disfuncționalități la
platforma
de
depozitare dejecții
Amenajarea
unei Disconfort
ca
perdele de protecție urmare a creșterii
sanitară
concentrației
poluanților
atmosferici
-

Peisaj

Factori
climatici

Valorificarea
potențialului
terenului

Creșterea nivelului de trai

Implementarea
tehnicilor BAT

-

-

Implementarea
tehnicilor BAT

Mediul
Noi oportunități de socioangajare
pentru
economic populația din zonă;
Venituri
suplimentare
la
bugetul local

Modificări
privind folosința
terenului

Creșterea
veniturilor
comunității
Oportunități noi de
angajare

Creșterea
emisiilor
de
provenite de la
sursele
staționare
existente
pe
amplasament
Creșterea
emisiilor
provenite de la
sursele
staționare
existente
pe
amplasament
Intensificarea
traficului în zonă

Specificăm că evaluarea s-a realizat bazându-ne pe stadiul actual al
informațiilor deținute, însă în următoarea etapă de implementare a proiectului
se vor lua toate măsurile de proiectare, tehnologice, funcționale conform
recomandărilor BAT în scopul minimizării potențialelor efecte negative.
În concluzie, implementarea proiectul “Construire fermă de crestere
a puilor pentru carne” generează preponderent efecte pozitive. Totuși având
în vedere potențialele efecte nesemnificativ negative se impune respectarea
măsurilor specificate de prevenire/ reducere a acestora.
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4.11. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra
sănătății în context transfrontier
Analizând distanțele dintre localizarea obiectivului analizat și granița
cu Ungaria se poate specifica că nu vor exista efecte semnificative asupra
mediului, inclusiv asupra sănătății în context transfrontalier.

V. ANALIZA ALTERNATIVELOR
5.1. Analiza alternativelor tehnice şi de amplasament
Conform Directivei IPPC, operatorii economici care urmează să
desfășoare activități care intră sub incidența acestei directive sunt obligați sa
ia în considerare încă din faza de proiect, planificarea, construirea, tehnicile,
tehnologia, întreținerea, exploatarea, și dezafectarea care se pot pune în
practică în condiții economice și tehnice acceptabile și sunt cele mai eficiente
din punct de vedere al nivelului înalt de protecție a mediului.
O performanță ridicată din punct de vedere economic este strâns legată
de o productivitate crescută a animalelor, dar care să aibă în vedere și
aspectele de mediu în luarea deciziilor.
Administrația locală este interesată în realizarea acestei investiții,
prezența acesteia contribuind la dezvoltarea economică a zonei prin creșterea
ofertei de locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor de construire și
pe perioada de exploatare, venituri suplimentare etc.
Un factor important în integrarea aspectelor de mediu îl constituie
alegerea amplasamentului, deoarece impactul asupra mediului este parțial
datorat unei dispuneri nefavorabile a activităților pe amplasamentul fermei.
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5.2. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului
La elaborarea acestui raport au fost analizate trei alternative studiate de
titularul proiectului:
 Alternativa “0” – neimplementarea propunerii de plan. Această
alternativă se raportează la situația nevalorificării terenului care la ora
actuală este teren agricol. Abordarea s-a realizat bazându-ne pe stadiul
actual a stării mediului în zona în care se dorește implementarea acestui
plan.
1) Avantajele alternativei 0
 Neimplementarea proiectului nu va avea efecte asupra calităţii
mediului, starea rămâne cel puțin la starea inițială evidențiată de astfel,
pentru fiecare factor de mediu/aspect de mediu:
 Aer: la ora actuală sursele potențiale de poluare atmosferică
provin din surse naturale (eroziune) și de la emisiile specifice
traficului rutier specific drumul de exploatare DE 711. În
consecință această alternativă are avantajul păstrării calității
aerului (în ceea ce privește mirosul, în special) și eliminarea
riscului poluărilor accidentale.
 Biodiversitate: menținerea stării actuale reprezentată de
existența pe amplasament a speciilor comune fără valoare
conservativă mare.
 Dezavantajele alternativei 0
 Reducerea oportunităților de dezvoltare economică a zonei
 Menținerea zonei analizate conform situației actuale de teren agricol
extravilan.
 Diminuarea veniturilor bugetului local;
 Alternativa “I” reprezintă situația dată prin implementarea proiectului
Titularul nu dispune de alt teren alternativ pentru construirea fermei de
creștere pui de carne, iar amplasamentul obiectivului analizat se pretează
specificului acestei activități atât din punct de vedere al raportării la sănătatea
locuitorilor din zonă, cât și al mediului. Criteriile care au stat la baza alegerii
amplasamentului sunt:
 Statutul actual al terenului;
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 Distanța față de receptorii sensibili: așezări umane și arii
protejate;
 Situația economică actuală a zonei.
 Varianta tehnologică cea mai eficientă atât din punct de verere
economic, dar și al mediului.
Alternativa propusă pentru realizarea construcțiilor din cadrul
investiției se bazează pe următoarea variantă constructivă: realizarea halelor
de pui din structură metalică. Construcția va avea infrastructura din fundaţii
izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice
înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora, fundaţii izolate din beton
armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice
înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora și pardoseală din beton slab
armată de min. 15 cm grosime pe o umplutură de balast compactată mecanic
de min. 15 cm grosime, finisată prin tratarea stratului superficial, în interior.
Suprastructura va fi alcătuită din cadre metalice (stâlpi + grinzi) din
profile metalice tip HEA, pane metalice realizate din profile îndoite la rece
tip ” Z ”, rigle de faţadă orizontale realizate din profile îndoite la rece tip ” C
”, stâlpi nestructurali metalici pentru frontoane cât şi realizarea
ancadramentelor la tâmplării (uşi) din
profile metalice tip HEA,
contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravântuiri orizontale în
planul acoperişului. Închiderile vor fi alcătuite din panouri termoizolatoare.
 Alternativa “II” a avut în vedere o altă variantă constructivă ce a propus
realizarea halelor de pui din structură prefabricată din beton.
Infrastructura a fost prevăzută din din fundaţii izolate bloc de beton armat
sub stâlpii prefabricați din beton și pardoseală din beton slab armată de min.
15 cm grosime pe o umplutură de balast compactată mecanic de min. 15 cm
grosime, finisată prin tratarea stratului superficial, în interior.
Suprastructura va fi alcătuită din cadre metalice (stâlpi + grinzi)
prefabricate din beton, pane prefabricate din beton, rigle de faţadă orizontale
realizate din profile îndoite la rece tip ” C ”, stâlpi nestructurali metalici
pentru frontoane cât şi realizarea ancadramentelor la tâmplării (uşi) din
profile metalice tip HEA. Închiderile vor fi alcătuite din panouri
termoizolatoare.
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S-a optat pentru alternativa I și anume realizarea construcțiilor cu
structură metalică, din următoarele motive:
 Costurile de realizare a structurilor metalice sunt mai mici decât
costurile realizării unei structuri prefabricate din beton;
 Costurile de transport ale componentelor structurii metalice sunt
mai mici decât costurile de transport ale elementelor
prefabricate din beton, datorită greutății mai mari ale celor din
urmă;
 Durata de producție a elementelor prefabricate din beton este
mai mare decât a elementelor metalice datorită duratei de timp
necesare pentru întărirea betonului din elementele prefabricate,
prin urmare durata de realizare a construcției prefabricate din
beton este mai mare decât pentru construcția metalică.
În concluzie prima variantă propune durată de timp mai mică și costuri
mai mici față de cea de-a doua variantă, motiv pentru care prima variantă a
fost cea aleasă pentru această investiție.
Prin implementarea acestei alternative se obțin următoarele avantaje:
 Dezvoltarea economică a zonei;
 Venituri suplimentare la bugetul local;
 Noi oportunități de angajare pentru populația din zonă;
Titularul are în vedere un sistem de management eficient al fermei
trebuie orientat înspre utilizarea celor mai operaționale activități, a unor
produse și servicii care nu afectează mediul și ține cont sănătatea și siguranța
atât a fermierilor cât și a animalelor.
Tehnologia propusă de către beneficiar se bazează pe recomandările
specifice celor mai bune tehnologii disponibile în domeniul analizat.
5.3. Analiza comparativă a alternativelor
Comparând alternativa neimplementării planului și cea aleasă în
vederea concretizării acestui proiect se observă următoarele:
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Tabel 5.1
Analiza alternativelor neimplementare plan/implementarea planului cu
varianta tehnologică aleasă
Alternativa”0”
Alternativa”implementării
planului”
Impactul asupra mediului
Impactul asupra mediului este
Titularul are în vedere un
generat doar de posibile cauze sistem de management eficient al
naturale sau ca urmare a utilizării fermei orientat spre utilizarea celor
fertilizanților
mai bune tehnologii disponibile care
vor afecta mediul în cea mai mică
măsură posibilă și ține cont sănătatea
și siguranța populației și protejarea
biodiversității locale.
Mediul socio – economic
Reducerea
oportunităților
de Alternativa propusă asigură noi nișe
dezvoltare economică și socială a de dezvoltare economică și socială a
zonei
zonei
Aspecte financiare
Deoarece terenul este proprietatea
titularului este un avantaj.
Analiza alternativelor a dus la concluzia că cea mai eficientă variantă
este cea a alternativei propuse deoarece s-a ținut cont de minimizarea
impactului activităţii asupra factorilor de mediu: apă, aer, sol, amplasamentul
investiției, fiind convenabil, atât din punct de vedere economic cât și din
perspectiva protecției mediului și a sănătății umane.
În concluzie, raportându-ne la alternativele disponibile acestui proiect,
putem specifica că propunerile de ordin constructiv, tehnic și al
managementului fermei constituie premisele unei dezvoltări sustenabile a
zonei.
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VI. MONITORIZAREA PE TERMEN LUNG A EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul emisiilor și
de a le raporta către autoritatea competentă în conformitate cu “OUG
195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări
prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare”;
În perioada de funcționare a investiției, monitorizarea factorilor de
mediu se va realiza prin analize efectuate în cadrul unor laboratoare autorizate,
folosind metode prelevare și analiză conform recomandărilor legale în
vigoare.
6.1. Monitorizarea emisiilor în aer
Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform recomandărilor BAT 25.
Tabel 6.1.
Monitorizarea amoniacului la nivelul fermei de pui de carne
BAT 25. BAT constau în
monitorizarea emisiilor de
amoniac în aer prin utilizarea
uneia dintre următoarele
tehnici, cel puțin cu frecvența
indicată mai jos
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
Calculare prin măsurarea
concentrației de amoniac și a ratei
de ventilație prin utilizarea
metodelor standard ISO, naționale
sau internaționale ori a altor

Nu se aplica

Nu se aplica
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metode care asigură date de o
calitate științifică echivalentă.
Estimare prin utilizarea factorilor
de emisie.

Emisiile de amoniac din ferma se estimeaza prin
utilizarea factorilor de emisie si se raporteaza
anual

Imisiile specifice producției de pui de carne nu vor depăși valorile limită
impuse de Legea 104/2011- privind calitatea aerului.
Tabel 6.2
Valori limită la imisii datorate activității de creștere intensivă a păsărilor
Poluant
Limita admisibilă,
Limita admisibilă,
medie de scurtă
medie zilnică
durată
cf. STAS 1257/87
cf. STAS 1257/87
NH3
0,3 mg/mc
0,1 mg/mc
6.2. Monitorizarea emisiilor în apă
Monitorizarea emisiilor în apă se va realiza conform specificațiilor din
tabelul următor:
Tabel 6.3
Monitorizarea emisiilor în apă
Componenta
mediu
Apa uzată
menajeră și
tehnologică

Periodicitatea
Înaintea fiecărei
vidanjări

Parametrii
Acte
analizați
normative
pH. MTS,
NTPA
CCOCr, CBO5, 002/2005
substanțe
extractibile cu
solveți
organici,
detergenți
sintetici, azot
amoniacal,
fosfor total,
fenoli
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Apa subterană

semestrial

CCOCr,
CBO5,
Nitriți
Nitrați
Amoniu
PO4
K

Valori de
referință
specificate
în Legea nr.
458/2002
privind
calitatea
apei potabile

Foraje de
observație

6.3. Monitorizarea solului
Monitorizarea influenței activității asupra solului se va realiza conform
specificațiilor din tabelul următor:
Tabel 6.4
Monitorizarea solului
Componenta Periodicitatea Parametrii
Acte
mediu
analizați
normative
Sol
anual
Cu
Ordinul
Zn
MAPPM
Pb
nr. 56/1997

Locul de
prelevare
Pe latura de
N-V lângă
platforma de
depozitare a
dejecțiilor

6.4 Monitorizarea zgomotului
Monitorizarea zgomotului se va realiza conform specificațiilor din
tabelul următor:
Tabel 6.5
Monitorizarea zgomotului
Componenta
mediu
Zgomot

Periodicitatea
Anual

Parametrii
Acte
Locul de
analizați
normative
prelevare
STAS
Pe latura de S-E a
10009/2017 amplasamentului

Activitatea de supraveghere și monitorizare a calității mediului va fi
asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unității.
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6.5. Monitorizarea deșeurilor
Evidenţa cantităților de deşeurilor produse, și depozitate temporar, se
va realiza lunar conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile
periculoase.
Deșeurile reciclabile și periculoase generate din activitate se transportă
de firme specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate. Se va urmări
realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală al lor,
cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe
teritoriul României.
Deșeurile periculoase se elimină prin firmă autorizată. Se va raporta
anual la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeuri și Chimicale,
cantitățile de deșeuri produse, depozitate temporar, valorificate, reciclate sau
eliminate final, conform HG 856/2002.
Aplicarea dejecțiilor pe câmp nu este în responsabilitatea fermei. Se vor
stipula clauze contractuale prin care sunt stabilite obligațiile legale ce revin
contractantului la utilizarea dejecțiilor ca fertilizant.
VII. SITUAȚII DE RISC
Planul pentru evenimente neprevăzute va ajuta titularul să rezolve
situații neplanificate referitoare la emisii și incidente legate de poluarea
factorilor de mediu și va include:
 Un plan al fermei în care se specifică sistemele de drenaj și surse de
apă;
 Specificații despre echipamente existente în vederea diminuării
poluării;
 Planuri de acțiune pentru anumite evenimente potențiale: incendii,
scurgeri de la depozite de dejecții etc.
 Numerele de telefon ale autorităților și serviciilor de urgență;
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 Se vor face instruiri ale personalului angajat în scopul conștientizării și
informării asupra acestor aspecte, dar și a măsurilor care trebuie luate
în asemenea situații.
 Depozitele de deșeuri vor fi verificate periodic;
 Se va monitoriza apa freatică.
Înainte de punerea în funcțiune a activității, titularul va elabora:
- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Plan de măsuri și intervenție privind pericolul îmbolnăvirilor cu gripă
aviară.
VIII. DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR
În timpul evaluării impactului asupra mediului nu au fost întâmpinate
probleme de ordin tehnic sau practic.

IX. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Zootehnia este considerată un procesator al agriculturii. Cele două
ramuri se întrepătrund reciproc. Obiectul de activitate al societății îl constituie
creşterea puilor de carne în sistem intensiv.
Proiectul își propune construirea unei unități agrozootehnice, a unei
ferme avicole cu o capacitate de cca 56000 de capete/serie x 6 serii/an = 336
000 capete/an, caracterizată printr-un înalt grad de competitivitate, care să
combine și să utilizeze rațional și eficient resursele umane, materiale și ceilalți
factori de producție implicați implementarea unei tehnologii moderne de
creștere a puilor pe așternut permanent la sol.
Principiul de funcționare al fermei este „totul plin, totul gol”. Prin
realizarea proiectului se are în vedere dezvoltarea zonei, iar pentru realizarea
în cele mai bune condiții a lucrărilor propuse se va urmări încadrarea în
normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor
de mediu.
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Proiectul “Construire fermă de creștere a puilor pentru carne”, propus
în loc. Avram Iancu, nr. CAD 50725, jud. Bihor aparține SC. Ramanisal SRL
cu sediul social în municipiul Salonta, Piața Haiducilor, nr.16B, judeţul Bihor
prevede construirea a două hale pentru creșterea puilor de carne, zona de
depozitare dejecții, zone de acces și comunicație, zona de echipare tehnico –
edilitară, zona de protecție sanitară.
Terenul pe care urmează să fie amplasată investiţia este în drept de
uzufruct cu titlu gratuit pe o perioada de 30 de ani, SC. Ramanisal S.R.L.,
conform C.F. nr. 50725, comuna Avram Iancu, judeţul Bihor, fiind înconjurat
de terenuri cu folosință agricolă. Parcela pe care se dorește dezvoltarea acestui
proiect are o suprafață totală de 41.500 mp, formă neregulată, reprezentând în
totalitate teren în extravilanul comunei Avram Iancu, în partea nord-estică a
localității (conform Certificatului de Urbanism nr. 839/16.07.2018). Distanța
până la cele mai apropiate zone rezidențiale este de: 1,185 km raportat la
receptorii sensibili ai localității Avram Iancu(Se respectă prevederile
legislative din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014).
La amplasarea fermei s-a luat în considerare amenajarea spațială a
activităților astfel încât să se reducă distanțele care ar necesita transport
suplimentar, dar și evitarea, pe cât posibil, a receptorilor sensibili. Pentru
organizarea activităților au fost în considerare condițiile actuale ale mediului,
dar și aspecte legate de potențiala dezvoltare, în perspectivă, a fermei;
Ferma va avea două hale (S= 4098 mp), ce se vor construi și utila cu
instalațiile și utilajele adecvate astfel încât să asigure cele mai optime condiții
de creștere si dezvoltare a puilor de carne, filtru sanitar (106,4 mp), centrală
termică (18 mp), depozit paie (513,6 mp), cameră necropsie (7,30 mp),
platformă dejecții solide (779,6 mp), cântar auto, platformă exterioară (3380
mp), împrejmuire și porți (960 mp).
Deoarece în zonă nu există rețea de alimentare cu apă, alimentarea cu
apă potabilă, tehnologică şi de incendiu se va realiza de la un puţ forat,
amplasat în incinta fermei.
În cadrul investiției, apele menajere și cele provenite de la spălarea
spațiilor administrative sunt colectate printr-un sistem de canalizare distinct
într-un rezervor vidanjabil cu capacitatea de 10 mc.
De asemenea, camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil
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de 1,0 mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui
obiect. Apele reziduale rezultate de la spălarea halelor sunt evacuate într-un
bazin vidanjabil de 25 mc.
În tabelul următor este prezentată cuantificarea impactului asupra
mediului în zona localității Avram Iancu, ca urmare a dezvoltării acestui sector
economic: zootehnia.
Cuantificarea impactului asupra mediului în zona localității Avram Iancu
Factor
de mediu
analizat
Aer

Ape
subterane

Impact
potențial
1. Emisii de
gaze,
și
mirosuri
2. pulberi si
gaze
de
eșapament
din
3. pulberi,
emisii
1. infiltrații
levigat etc

2. Suspensii,
combustibili,
uleiuri
minerale,

Potențiale surse de
poluare





Impact
cumulat Implementarea
hale populate
negativ
tehnicilor BAT
procesele
de
NESEMNIFICATIV
va
fermentatie
a
diminua/elimina
dejectiilor;
acest efect
Trafic rutier



centrala termică

 Bazine
vidanjabile
 platforme
impermeabilizate
pentru dejectii;
 utilizarea
dejecțiilor pentru
fertilizare
terenuri agricole
 ateliere
întrețienre utilaje
 mijloace
de
transport

Sol

1. Activitati
specifice
fermelor din
zonă;

Prognozare
impact

 platforme pentru
fermentarea
și
stabilizarea
dejecțiilor;
 colectare
și
stocare deșeuri

cumulat Au fost prevăzute
măsuri care să
asigure protecția
acestui factor de
mediu,
iar
potențiala
apariție a unui
impact cumulat
negativ,
este
doar în situația
unor
practici
neconforme,
fisurări
ale
bazinelor
vidanjabile,
fertilizare
irațională,
sevicii
de
mentenanță
defectuoase
impact
cumulat O
degradare
negativ
minoră
a
nesemnificativ
calității existente
a solului sau o
distrugere
minoră
a
Impact
neutru
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2. Gestiune
deșeuri;

Sănătatea 1. Mirosuri
populației 2. Emisii de
gaze
poluante

generate
pe
platforme
betonate;
 depozitare în lăzi
frigorifice
a
cadavrelor;
 Bazine
vidanjabile
pentru
apele
uzate;
 hale populate
 procesele
de
fermentatie
a
dejectiilor;

Factori
climatici




3. Gestiune
ape uzate

1. emisii de
gaze cu efect
de seră



Peisaj

-

-

Riscuri
naturale

-

-

acestuia
în
situația
unor
disfuncționalități
ale surselor de
poluare
identificate pe
amplasamentele
fermelor

Impactul cumulat rezultat este neutru
deoarece s-a ținut
cont de acest aspect
în fiecare etapă de
dezvoltare
a
proiectului:
proiectare,
construcție,
dezvoltare.
Impactul cumulat Activitatea ce se
hale populate
va desfășura pe
procesele
de este neutru
amplasamentul
fermentatie
a
fermei, respectiv
dejectiilor;
activitatea
centrala termică
desfășurată pe
terenurile
agricole
nu
influențează
factorii
climatici;
Impact pozitiv
Activitatea
principală
în
zona respectivă
este agricolă.
Amplasamentul
va fi împrejmuit
cu o perdea de
protecție
forestieră astfel
încât construcția
se va încadra în
peisaj
Impactul
neutru

cumulat Activitățiile
zootehnice
și
cele agricole nu
generează
condiții pentru
apariția
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Mediul
social și
economic

riscurilor
naturale.
impactul cumulat Implementarea
pozitiv semnificativ proiectului
presupune
dezvoltarea
economică
a
zonei,
dezvoltarea de
noi oportunități
de
angajare.
Creșterea
substanțială a
veniturilor
bugetului local

-

Analiza impactului asupra mediului pentru proiectul propus de SC.
RAMANISAL SRL ne-a furnizat următoarele aspecte:
 Desfăşurarea activităţii de creştere a puilor de carne în cadrul fermei
proiectate nu va afecta calitatea apelor de suprafaţă și nici calitatea
apelor subterane deoarece apele uzate sunt colectate în bazine
vidanjabile construite etanș care vor fi evacuate periodic de către
operatori economici autorizați. De asemenea se va urmări respectarea
NTPA 002/2005;
Se poate sesiza un impact negativ semnificativ, asupra apelor de
suprafață și subterane doar în situații de gestionare improprie a dejecțiilor
solide și a apelor uzate colectate; avarii pe conductele de canalizare și la
bazinul vidanjabil pentru stocarea apelor uzate, în situația unor scurgeri
accidentale de combustibili, uleiuri etc.
Pentru a evita apariția acestor inconveniente, titularul va întocmi
”Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”;
La nivelul societății se vor adopta sisteme modernizate de colectare și
tratare a apelor uzate și se va implementa un sistem de monitorizare a apei,
ceea ce va permite o diminuare a potențialului impact negativ.
 Dintre factorii de mediu analizați, sensibilitatea cea mai mare la poluare
se constată în cazul aerului, asupra căruia se manifestă o influență
negativă în special în etapa de funcționare.
 Aceste neplăceri se vor diminua prin:
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 adoptarea unor tehnologii conform celor mai bune tehnici
disponibile;
 prin poziționarea obiectivului la o distanță semnificativă față de
locuințe;
 adoptarea unui management nutriţional ca fiind cea mai
importantă măsură preventivă de reducere a poluării, de aceea
titularul va implementa divizarea cerinţelor de hrană lor în trei
faze în care păsările pentru carne arată o considerabilă schimbare
în cerinţele lor nutriţionale.
Aplicarea hrănirii în faze la păsări pentru va duce la o reducere de 15 35 % în N excretat. S-a constatat că prin alegerea adecvată a modului de
furajare se se va observa:
- o reducere în excreţia de azot de 5 - 10 % pentru păsări pentru carne,
- o reducere a emisiei de amoniac din adăposturile de păsări.
- o reducere în emisia de amoniac de 24%
- o reducere în consumul de apă de 8 % .
 amplasarea depozitului de dejecții se va realiza ținând cont de direcția
generală a vântului și se vor implementa măsuri de micșorare a vitezei
vântului în jurul depozitului prin închiderea acesteia pe 3 laturi și
montarea unei perdele forestiere;
 prelucrarea dejecțiilor animaliere prin digestie aerobă în vederea
stabilizării acestora;
 sistemul de exhaustare permite dispersia poluanților și asigură o calitate
a aerului atmosferic în limite admisibile (valorile concentraţiilor
poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor depăşi valorile impuse prin STAS
10812/76). În scopul diminuării posibilelor imisii în atmosferă se va
întocmi un plan de monitorizare al acestora.
 din calcule estimative concentrațiile de poluanți emiși în atmosferă se
încadrează sub valorile limita admisibile specificate în normativele in
vigoare.
 este necesar să specificăm că în varianta implementării proiectului nu
ar mai fi utilizate în exces pesticidele şi îngrăşămintele chimice, fiind
diminuat potențialul poluării cu nitrați. Deoarece suprafaţa activă a
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incintei este betonată, se exclude posibilitatea eventualelor infiltraţii de
poluanţi în sol, cu afectarea pânzei freatice;
 impactul implementării acestui proiect din punct de vedere al poluării
fonice se încadrează în prevederile STAS 10009/2017.
 suprafaţa de teren aferentă obiectivului nu constituie habitat natural
pentru specii de floră şi faună, care să prezinte interes naţional sau
comunitar. Biodiversitatea din zonă nu este afectată.
 impactul funcționării fermei asupra sănătății populației va fi
nesemnificativ deoarece distanța de locuințe depășește limita impusă de
Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor
de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 posibilitatea apariției unor focare de boli, infecții, epidemii va fi mult
diminuată prin angajarea unui medic care va gestiona, din punct de
vedere sanitar, activitatea pe amplasament;
 colectarea cadavrelor se va face zilnic (la nevoie, chiar de câteva ori pe
zi, în saci de plastic), vor fi stocate în spațiul frigorific și predate
societății care le valorifica/elimină.
 pe perioada funcționării activității nu se preconizează depășiri ale
limitelor maxime admise in emisie pentru poluanții specifici.
 pentru a preveni orice posibilă poluare a mediului se vor monitoriza
factorii de mediu conform recomandărilor legale, dar și la solicitarea
autorității competente pentru protecția mediului;
 efectele asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației
au luate in considerare de la etapa de proiectare.
 personalul angajat va fi instruit periodic;
 vor fi întocmite planuri pentru activitățile specifice:
- Plan de prevenire si combatere a poluărilor accidentale;
- Plan de management al dejecțiilor animaliere;
- Planul de gestionare a mirosurilor;
- Program de asigurare a întreținerii instalațiilor care trebuie să
prevadă măsurile curente și planificate de întreținere a utilajelor etc
La ședința de dezbatere publică a raportul la studiul impactului de
mediu va fi invitat publicul țintă vizat direct de acest proiect.
Lucrarea a fost întocmită ținând cont de informațiile primite de la titular
(de informații specifice elaborate de către SC CONTEMPORAN PROIECT SRL
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Oradea), dar și de recomandările BREF/BAT în implementarea celor mai bune
tehnici și tehnologii disponibile în domeniu.
Ca o concluzie, putem specifica că în urma evaluării efectelor
proiectului analizat în cadrul acestui studiu se pot asigura condițiile pentru
execuția și funcționarea fermei de creștere a puilor de carne, fără a produce
dezechilibre de mediu în zonă, adică pe termen mediu și lung nu vor exista
evoluții negative, semnificative ale calității mediului în arealul analizat.
Bazându-ne pe toate considerentele expuse în acest material, considerăm că
proiectul - Construire fermă de crestere a puilor pentru carne, loc. Avram
Iancu, nr. CAD.5072, jud. Bihor poate primi acord favorabil din partea
autorității competente de protecția mediului, după dezbaterea publică a
raportului impactului de mediu.

Elaborat
Pantea Emilia – Valentina
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