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Memoriul de prezentare

I.
Denumirea proiectului:
Modernizare fermă de bovine în comuna Sâncrăieni
II.
Titular
- numele : GREEN FARM SRL
- adresa poştală sediu social: sat Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, nr.590, jud. Harghita - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
Telefon: 0723531309
e-mail:tczszidonia@yahoo.com
- numele persoanelor de contact:
- administrator TÁNCZOS Szidónia Katalin
- proiectantul general: S.C. G Studio SRL , Miercurea Ciuc
str. Str. Gál Sándor nr.2-4, tel: 0724013322;
e-mail: galszabolcsepitesz@gmail.com, arhitectgalszabolcs@gmail.com
Date generale
Memoriul de prezentare al proiectului " MODERNIZARE FERMĂ DE BOVINE "
care va fi realizat în comuna Sâncrăieni, satul Sâncrăieni, în intravilan ( UTR VII) şi
extravilan, f.nr., judeţul Harghita, conform Studiu topografic anexat, a fost intocmit
în conformitate cu conţinutul cadru prevăzut în Anexa 5E din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
Intocmirea memoriului a fost solicitată prin Decizia etapei de evaluare iniţială nr.
1992/28.02.2019, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita.
Informaţiile furnizate prin acest memoriu vor sta la baza stabilirii semnificaţiei
impactului negativ al proiectului asupra mediului.
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) Rezumat al proiectului
Prin acest proiect se propune modernizarea şi extinderea fermei de bovine existente în
localitatea Sâncrăieni, zona "Bakaalja" în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de
creştere şi reproducere a bovinelor de carne cu capacitate de 146 capete, în sistem
extensiv, reglementată prin Autorizația de mediu nr. 26/18.05.2017 emisă de A.P.M.
Harghita.
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Pentru eficientizarea activităţii fermei cu respectarea cerinţelor sanitar veterinare,
sanitare şi de mediu şi pentru desfășurarea unei activități economice competitive pe
piața micro regională proiectul prevede:
 extinderea capacităţii de creştere de bovine a fermei cu 98 locuri, obţinând o
capacitate totală de 244 locuri la nivelul fermei şi trecerea de la sistemul de
creştere extensiv la sistemul de creştere intensiv cu asigurarea condiţiilor
optime pentru fătări și pentru îngrășare bovine de carne rasa Limousine în
sistemul de ingrăşare: “Baby-beef”.
In acest scop în cadrul proiectului:
 se va construi un grajd nou cu Sc = 1295,64 mp, având 98 locuri, conceput
funcțional și constructiv pentru sistem de stabulație liberă, cu coridor şi
front de furajare, cu pardoseală din beton, în care se va realiza faza I
(alăptare-înţărcare) a sistemului intensiv de îngrăşare a bovinelor, cu
durata unui ciclu de 70 zile. Grajdul este prevăzut cu 2 bazine subterane
pentru colectarea dejecţiilor lichide cu Sc=17,1 mp/bazin
 se va amenaja platforma de siloz existentă cu S2 = 358 mp pentru
platforma de stocare a gunoiului de grajd, obţinând astfel o capacitate de
stocare a gunoiului de grajd la nivelul fermei: S1 existent+ S2= 316+3581=
674 mp şi Htot = 2,0 m, Hut = 1,80 m, Vut = 1 213 mc
 introducerea capacității de prelucrare și procesare în cadrul fermei
In acest scop în cadrul proiectului se vor realiza:
 un punct de sacrificare cu Sc= 90,85 mp, dotat cu spații și facilități
adecvate activității de sacrificare a animalelor crescute în ferma proprie,
având capacitate de 20 capete /lună, obţinând carcase de vită și organe,
care se pot valorifica ca atare sau se pot folosi ca materie primă pentru
unitatea de prelucrare realizată la nivelul fermei şi subproduse care nu
sunt destinate consumului uman ( coarne, piele vită, burtă vită, oase, etc.)
 o unitate de prelucrare a cărnii cu magazin de prezentare având regim de
înălţime P+M şi aria construită Sc=320,68 mp pentru producerea de
produse fierte şi fiert-afumate, produse crud-uscate, specialităţi din carne
crudă condimentată, carne crudă necondimentată ( piese, carne tocată,
carne feliată diferite rețete) cu capacitatea maximă de producţie proiectată:
7500 kg/lună produse finite formate din carne de vită premium și din
mezeluri de diferite tipuri (crud, crud uscat, fiert).
 o centrală termică proprie pentru asigurarea energiei termice necesare la
nivelul fermei, cu Sc la sol= 80,14 mp, cu puterea termică nominală de 90
1

valori conform Extras CF nr. 858 Sâncrăieni, eliberat de O.C.P.I. Harghita
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kW, echipată cu două cazane, fiecare cu puterea termică P1=P2= 45 kW, cu
funcţionare pe combustibil solid: lemne de foc, dotată cu coş de evacuare a
gazelor de ardere având H =6,48 m şi D=0,25 m
 modernizarea şi extinderea reţelei interioare de alimentare cu apă potabilă
prin:
 realizarea unui branşament nou de apă potabilă din PE HD cu
diametrul Dn42/10 bar la reţeaua stradală de apă potabilă
existentă
 extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă existentă în
cadrul amplasamentului
 realizarea sistemului de canalizare pentru colectarea apelor uzate rezultate
în cadrul amplasamentului şi a bazinului vidanjabil cu capacitate de stocare
a acestora V =30 mc .
 realizarea alimentării cu energie electrică din tabloul general de distribuţie
TGD , ( montat lângă firida de branşament , pe limita de proprietate ) ,
către tabloul de distribuţie TD din fiecare clădire cu un cablu electric armat
, montat subteran, cu lungime totală: L = 295 m
Nr. personal în faza de execuţie: 18- 24 persoane;
în faza de operare: 12 persoane
Lucrările prevăzute de proiect vor fi realizate pe terenul proprietate privată a titularului
de proiect conform Extrase CF 859 Sâncrăieni şi CF 858 Sâncrăieni, cu destinaţie agrozootehnică.
b)
Justificarea necesităţii proiectului
Obiectivul general al proiectului este creșterea productivității și a competitivității fermei
de bovine de carne existente printr-o utilizare mai bună a factorilor de producție prin
achiziționarea echipamentelor și utilajelor agricole moderne cu tehnologie de ultima
generație, construire grajd de animale stabulație liberă, construirea unui punct de
sacrificare și realizarea unei unităţi de prelucrare a cărnii la nivelul fermei, și
diversificarea activității de comercializare pentru creșterea valorii adăugate a
produselor obținute în cadrul fermei prin achiziționarea unui mijloc de transport
frigorific.
Întrucât în județul Harghita există un singur abator, iar în unele judeţe limitrofe nici
unul, implementarea proiectului este oportună în condițiile de piață actuale, iar atingerea
obiectivelor acestuia va contribui atât la dezvoltarea regiunii, cât şi cea a sectorului
economic.
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Prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în
vederea creării și promovării lanțurilor de alimentare integrate va crește valoarea
adăugată a produselor agricole.
Necesitatea şi oportunitatea investiției derivă şi din faptul că implementarea proiectului
va avea loc în Zona Montană Defavorizată și în terenuri cu pachet de Agromediu,
contribuind astfel pe de o parte la satisfacerea unui volum semnificativ al cererii
existente pe piața locală, iar pe de altă parte la dezvoltarea economică a zonei. Nu în
ultimul rând oportunitatea investiției este dată şi de posibilitatea finanțării
nerambursabile prin PNDR a acestor investiții, în cazul acestei exploatații cu o rată a
ajutorului de 70% respectiv 90% pentru componenta de investiție în agromediu.
c.)Valoarea investiţiei : 5 250 000 RON
- sursa de finanțare: fonduri nerambursabile prin PNDR, submăsura 4.1.Investiţii în
exploatare agricole , cu o rată a ajutorului de 70% respectiv 90% pentru componenta de
investiție în agromediu.
d.) Perioada de implementare propusă: 24 luni
e.) Planificarea utilizării suprafeţelor de teren:

Conform Certificatului de urbanism nr. 45/11.05.2018 suprafaţa solicitată pentru
realizarea proiectului este 22628 mp, situată în intravilanul ( UTR VII) şi extravilanul
localităţii Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, având categoria de folosinţă curţi şi
construcţii şi arabil: în cadrul zonei cu destinaţie pentru unităţi agro – zootehnice.
Amplasamentul proiectului este identificat pe:
- planşa nr. A-01- Plan de încadrare
- planşa Studiu topografic Sâncrăieni, nr. cad. 858, 859, scara 1:500, executată de
LASERDIGITAL SRL Miercurea Ciuc, la 04.05.2018
- planşa nr. A-02- Plan de situaţie, scara 1:500,
- Extras CF nr.859 Sâncrăieni, eliberat de OCPI Harghita la data de 13.06.2019,
anexate.
Accesul la amplasament este asigurat prin drumurile de exploatare DE 491 ( nr.
cadastral: 7937) şi DE 499 ( nr. cadastral 7983).
Proiectul nu propune realizarea organizării de şantier în afara acestui amplasament.
Atât pe timpul execuţiei cât şi după finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care
sunt în circuitul agricol, alte proprietăţi publice sau private.
Planificarea utilizării suprafeţelor de teren în cadrul amplasamentului fermei GREEN
FARM SRL:
4
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Suprafaţa totală: St= 22628 + 4994=27 622 mp, din care:
- suprafaţa cu total construcţii existente pe amplasament în prezent: 2 065 mp,
din care
 suprafaţa amenajată pentru însilozare, care se transformă în cadrul
proiectului în platformă de stocare a gunoiului de grajd 358 mp
- suprafaţa construcţii noi care se vor realiza în cadrul proiectului: 1845,51 mp,
din care:
 suprafaţa grajd nou: 1295,64 mp
 suprafaţa punctului de sacrificare: 90,85 mp
 suprafaţa unităţii de prelucrare a cărnii cu magazin de prezentare:320,68
mp
 suprafaţa centralei termice: 80,14 mp
 suprafaţa bazinelor de stocare dejecţii lichide: 2*17,1mp= 34,2mp
 suprafaţa bazin vidanjabil ape uzate : 24 mp
- suprafaţa de teren aferent drumurilor de acces la construcţii, amenajate
( pietruite) existente: 1450 mp
suprafaţa de teren aferent drumurilor de acces la construcţii noi , inclusiv
parcări: 2350 mp
- suprafața de spații verzi la nivelul fermei: 19 911 mp
f.) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect
f.1.) Formele fizice ale proiectului
Proiectul prevede:

construirea unui grajd cu capacitate de 98 locuri, conceput funcțional și
constructiv pentru sistem de stabulație liberă, cu coridor şi front de furajare, cu
pardoseală din beton, în care se va realiza faza I (alăptare-înţărcare) a sistemului
intensiv de îngrăşare a bovinelor, cu durata unui ciclu de 70 zile.
Caracteristicile principale ale construcției proiectate sunt:
GRAJD
Suprafață construită la sol (mp)

1295,64

Suprafața construită desfășurată (mp)

1295,64

Suprafața utilă totală (mp)

1252,96

Lungime maximă(m)

36,60

Lățime maximă (m)

35,40

Înălțime la coamă (m)

8,30

Cota streașină (m)

3,75

Număr niveluri

P
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Înălțime de nivel, P -m

6,00

Înălțime interioară P -m

7,85

Volum construit (mc)

7 770

Construcţia va fi realizată pe fundaţii izolate pentru stâlpi și fundații continue sub pereții
de beton. La partea superioară a fundațiilor se vor executa cuzineți de fundare, grinzi de
fundare și elevații din beton armat clasa C16/20.
Structura de rezistenţă a suprastructurii va fi alcatuită din cadre și contravântuiri de
lemn. Structura va fi realizată utilizând piese metalice pentru nodurile mai complexe ale
structurii.
Pereții exteriori vor fi realizați din panouri de lemn şi din beton.
Acoperișul va fi de tip şarpantă din lemn, în două ape. Cosoroabele se vor ancora în
centuri prin intermediul ancorelor mecanice M14.
Învelitoarea se va realiza din panouri termoizolante cu poliuretan de 5 cm grosime, de
culoare gri.
Tâmplăriile montate vor fi cele din PVC, culisante în plan vertical, permițând o aerisire
continuă și eficientă pe timp de vară și o protecție adecvată pe timp de iarnă.
Clădirea nu va fi dotată cu instalaţie de incălzire, animalele fiind capabile să producă
căldura necesară menţinerii conditiilor minime de confort, furajul se va administra
majorat considerind consumul crescut datorită temperaturilor exterioare coborâte in
anotimpul rece.
Grajdul este prevăzut cu 2 bazine de stocare a dejecţiilor lichide cu următoarele
caracteristici: 4,45m*2,60 m*1,50 m=17 mc/bazin Vtotal stocare dejecţii lichide=28 mc
Structura constructivă şi funcţională a grajdului sunt prezentate pe planşeele A-03, A05, A-08, anexate.

construirea unui punct de sacrificare , dotat cu spații și facilități adecvate
activității de sacrificare a animalelor crescute în ferma proprie, având capacitate de 20
capete /lună, poziţionat pe flancul Vestic al amplasamentului.
Punctul de tăiere va îndeplini condițiile minime de funcționare pentru abatoare de
capacitate mică stabilite în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011, cu completările și modificările
ulterioare prin Ordinul nr. 140/2016.
Funcţional şi constructiv clădirea este diferenţiată pe nivele:
- la parter s-au prevăzut spaţiile de producţie şi depozitare frigorifică aferentă
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-

la mezanin s-a prevăzut un spaţiu birou veterinar, cu acces propriu din exterior
printr-o scară exterioară şi acoperită.

Caracteristicile principale ale construcţiei proiectate sunt:
PUNCT DE SACRIFICARE
Suprafaţă construită la sol (mp)

90,85

Suprafaţa construită desfăşurată (mp)

107,88

Suprafaţa utilă totală (mp)

83,08

Lungime maximă(m)

13,43

Lăţime maximă (m)

9,04

Înălţime la coamă (m)

6,69

Cota streaşină (m)

4,20

Număr niveluri

P

Înălţime de nivel, P -m

4,80

Înălţime interioară P -m

4,55

Volum construit (mc)

460

Caracteristicile spaţiilor funcţionale în cadrul punctului de sacrificare
Nr.
zonă
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Denumire zonă

Nivel

Boxă asomare bovine
Grătar cădere bovine
Jgheab sângerare
Spaţiu jupânare, eviscerare, pregătire
pentru depozitare
Vestiar pentru punct de sacrificare
Grup sanitar
Depozit deşeuri
Coridor circulatie
Camera frig
Depozit frigorific
Birou veterinar
TOTAL

parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
mezanin

Suprafaţă
(mp)
2.25
3.00
5.22
23.40
4.98
1.80
4.41
5.00
12.80
8.77
11,45
83,08

Clădirea beneficiază de o parcare proprie.- 3 locuri
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Construcţia preconizată va fi realizată pe fundaţii continue sub ziduri şi fundaţii izolate
pentru stâlpi.
Structura de rezistenţă a suprastructurii va fi alcătuită din zidărie portantă
realizată din blocuri BCA, confinată cu stâlpişori si centuri din beton armat.
Pereţii exteriori vor avea grosimea de 40 cm, iar cei interiori de 25 cm.
Clădirea are acoperiş de tip şarpantă în mai multe ape, cu pante de 20°, executată
din lemn de brad, clasa de calitate I şi clasa 1 de exploatare. Toate elementele din lemn
ale suprastructurii şi a şarpantei, obligatoriu se tratează ignifug şi împotriva insectelor şi
fungilor.
Învelitoarea se va realiza din tablă cutată de culoare gri.
Energia termică pentru încălzire spaţiilor va fi asigurată de la centrala termică proprie
situată în cadrul amplasamentului.
Structura constructivă şi funcţională a punctului de sacrificare sunt prezentate pe
planşeele A-31, A-32, A-37, A-38, anexate.

construirea unei unităţi de prelucrare a cărnii cu magazin de prezentare pentru
producerea şi comercializarea de produse fierte şi fiert-afumate, produse cruduscate, specialităţi din carne crudă condimentată, carne crudă necondimentată ( piese,
carne tocată, carne feliată diferite rețete) cu capacitatea maximă de producţie proiectată:
7500 kg/lună produse finite, situate pe flancul Nord-Vestic al amplasamentului.
Funcţional şi constructiv clădirea este diferenţiată pe nivele:
- la parter s-au prevăzut spaţiile de producţie şi magazinul de prezentare aferent
- la mansarda clădirii s-au prevăzut spaţiile administrative ale firmei şi un vestiar
pentru angajaţii fermei din zona agro-zootehnică, cu acces propriu din exterior
printr-o scară exterioară, acoperită.
Caracteristicile principale ale construcţiei proiectate sunt:
CARMANGERIE CU MAGAZIN
DE PREZENTARE
Suprafaţă construită la sol (mp)

320,68

Suprafaţa construită desfăşurată (mp)

581,66

Suprafaţa utilă totală (mp)

521,30

Lungime maximă(m)

31,35

Lăţime maximă (m)

11,51

Înălţime la coamă (m)

11,68

Cota streaşină (m)

3,07
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Număr niveluri

P+M

Înălţime de nivel, P -m

3,50

Înălţime interioară P -m

3,20

Volum construit (mc)

1780

Caracteristicile spaţiilor funcţionale în cadrul unităţii de prelucrare a cărnii cu magazin
de prezentare
Nr.
zonă
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
30
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Denumire zonă
Magazin de prezentare
Transare
Coridor circulatie
Depozit carne transata
Sare, condimente, aditivi, membrane
Afumare
Depozit produse afumate
Depozit prospaturi
Fabricare, cuterizare, umplere
Injectare, tumblerizare
Hol
Vest. negru barbati
Vest. alb barbati
Gr. sanitar barbati
Vest. negru femei
Vest. alb femei
Gr. sanitar femei
Colectare, stocare temporară deşeuri
Hol nivel
Terasa
Coridor circulatie
Birou contabilitate/facturare
Birou administratie
Terasa acoperita
Vestiar personal
Terasa acoperita
Arhiva
SAS
Gr. sanitar barbati
Gr. sanitar femei

Nivel
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
parter
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
mansardă
Mansardă
Mansardă
mansardă

Suprafaţă
(mp)
53.14
27.55
38.51
18.83
10.81
16.81
14.78
13.00
38.98
13.85
1.63
5.87
3.21
1.40
5.19
3.33
1.41
5.48
9.71
3.17
23.69
30.48
30.48
28.10
57.72
8.70
35.74
3.45
6.59
9.69
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TOTAL

521,30

Clădirea beneficiază de o parcare pentru clienţi - 10 locuri
Construcţia preconizată va fi realizată pe fundaţii continue sub ziduri şi fundaţii
izolate pentru stâlpi.
Structura de rezistenţă a suprastructurii va fi alcătuită din zidărie portantă
realizată din blocuri BCA, confinată cu stâlpişori si centuri din beton armat.
Toate elementele din lemn ale suprastructurii şi a şarpantei, obligatoriu se tratează
ignifug şi împotriva insectelor, ciupercilor si a mucegaiului.
Învelitoarea se va realiza din ţigle solzi de argilă.
Energia termică necesară va fi asigurată de la centrala termică proprie situată în cadrul
amplasamentului.
Structura constructivă şi funcţională a carmangeriei cu magazin de prezentare sunt
prezentate pe planşeele A-11, A-12, A-14, A-18, anexate.

construirea unei centrale termice proprii pentru asigurarea energiei termice
necesare la nivelul fermei cu puterea termică nominală de 90 kW, echipată cu două
cazane, fiecare cu puterea termică P1=P2= 45 kW, cu funcţionare pe combustibil solid:
lemne de foc, situată pe flancul Nord-Vestic al amplasamentului.
Organizarea clădirii s-a realizat pe orizontală, fiind alcătuită din două zone: centrala
termică şi spaţiul de depozitare a combustibilului solid utilizat : lemne de foc.
Caracteristicile principale ale construcţiei proiectate sunt:
CENTRALĂ TERMICĂ
Suprafaţă construită la sol (mp)

80,14

Suprafaţa construită desfăşurată (mp)

80,14

Suprafaţa utilă totală (mp)

72,30

Lungime maximă(m)

18,68

Lăţime maximă (m)

4,15

Înălţime la coamă (m)

6,15

Cota streaşină (m)

2,51

Număr niveluri
Înălţime de nivel, P -m

P
3,13
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Înălţime interioară P -m

2,80

Volum construit (mc)

272

Caracteristicile spaţiilor funcţionale în cadrul clădirii centralei termice
Nr.
zonă
01
02

Denumire zonă

Nivel

Depozit de lemne
Centrală termică
TOTAL

parter
parter

Suprafaţă
(mp)
50.54
21.76
72,30

Construcţia preconizată va fi realizată pe fundaţii continue sub ziduri şi fundaţii
izolate pentru stâlpi.
Centrala termică este echipată cu coş de fum pentru evacuarea gazelor de ardere, cu
H=6,48 m şi D=0,25 m
Structura constructivă şi funcţională a centralei termice sunt prezentate pe planşele
A-22, A-24, A-27, anexate.

amenajarea platformei de siloz existentă lângă grajdul în funcţiune cu S2 =
358 mp pentru platforma de stocare a gunoiului de grajd , obţinând astfel o capacitate
de stocare a gunoiului de grajd solid la nivelul fermei: S1 existent+ S2= 316+358= 674 mp
şi Htot = 2,0 m, Hut = 1,80 m, Vut = 1 213 mc.
 modernizarea şi extinderea reţelei interioare de alimentare cu apă potabilă
prin:

realizarea unui branşament nou de apă potabilă din PE HD cu diametrul Dn42/10
bar la reţeaua stradală de apă potabilă existentă

extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă existentă în cadrul
amplasamentului
 realizarea sistemului de canalizare pentru colectarea apelor uzate
rezultate în cadrul amplasamentului şi a bazinului
vidanjabil din beton
impermeabilizat cu capacitate de stocare V =30 mc , poziţionat pe latura Vestică a
amplasamentului.
 realizarea alimentării cu energie electrică din tabloul general de
distribuţie TGD , ( montat lângă firida de branşament , pe limita de proprietate ) , către
tabloul de distribuţie TD din fiecare clădire cu un cablu electric armat , montat subteran,
cu lungime totală: L = 295 m
Traseul de pozare a reţelei hidroedilitare şi a celei electrice în cadrul amplasamentului
este prezentat pe planşa A-02, anexată.
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f.2.) Elementele specifice caracteristice proiectului propus
 Profilul şi capacităţile
Profilul şi capacităţile de producţie:
Profilul de producţie:
- creşterea şi reproducerea bovinelor de carne
- producţia şi conservarea cărnii
- fabricarea produselor din carne
Capacităţile modernizării/extinderii aferente proiectului:
 grajd cu 98 locuri pentru realizarea fazei I (alăptare-înţărcare) a sistemului
intensiv de îngrăşare a bovinelor de carne rasa Limousine, cu durata unui ciclu de
70 zile a acestei faze;
 extinderea platformei de stocare a gunoiului de grajd existente pentru grajdul în
funcţiune cu o suprafaţa de S2 = 358 mp, mărind volumul de stocare a gunoiului
de grajd cu 711 mc;2
 20 capete de bovine /lună sacrificate la punctul de tăiere la nivelul fermei
 7500 kg/lună (326 kg/zi) produse finite formate din carne de vită premium și din
preparate de diferite tipuri (crud, crud uscat, fiert) procesate la unitatea de
prelucrare a cărnii
Capacităţile totale în cadrul amplasamentului în urma realizării proiectului:
 244 locuri la nivelul fermei pentru creşterea intensivă cu asigurarea condiţiilor
optime pentru fătări și pentru îngrășare bovine de carne rasă Limousine în sistemul
de ingrăşare: “Baby-beef” structurat în două faze:
 Faza I (alăptare-înţărcare) - durează de la vârsta de preluare până la vârsta
animalelor de 70 de zile;
 Faza a II-a (creştere-îngrăşare) - are o durată de cea. 190 de zile
 platforma de stocare a gunoiului de grajd solid: S1 existent+ S2= 316+358= 674 mp şi
Htot = 2,0 m, Hut = 1,80 m, Vut = 1 213 mc.
 bazin pentru colectare şi stocare must de gunoi de grajd de la platformă: Vut.=30 mc
 bazine ( 2 buc.) din beton impermeabil, pentru colectarea şi stocarea dejecţiilor
lichide de la noul grajd: Vtotal stocare dejecţii lichide=28 mc
 20 capete de bovine /lună sacrificate la punctul de tăiere la nivelul fermei

7500 kg/lună (326 kg/zi) produse finite procesate la unitatea de prelucrare a
cărnii

2

1213- 502 = 711 mc
12

GREEN FARM SRL. SÂNCRĂIENI
Modernizare ferma de bovine în comuna Sâncrăieni

2019.

Activitatea de prelucrare a cărnii cu capacitatea de 7500 kg/lună (326 kg/zi) produse
finite, desfăşurată în cadrul amplasamentului, nu atinge pragul de capacitate stabilit în
Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013privind emisiile industriale, prin urmare activitatea
nu intră sub incidenţa acestui act normativ.
 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:
Activitatea de creşterea şi reproducerea bovinelor de carne cu capacitate de 146 capete,
în sistem extensiv, desfăşurată în prezent în cadrul amplasamentului cu durată de 120
zile/an, cu instalaţiile şi fluxurile tehnologice aferente, a fost prezentată în
documentaţie care a stat la baza emiterii Autorizaţiei de mediu nr. nr.26 /03.11.2015,
eliberate de APM Harghita.
Proiectul vizează următoarele modificări la activitatea existentă:

trecerea de la sistemul extensiv de creştere a bovinelor de carne la sistemul
intensiv de ingrăşare de tip “Baby-beef” structurat în două faze, în grajdul existent
având loc faza a II-a (creştere-îngrăşare) cu durată de cca. 190 de zile.

extinderea platformei de stocare a gunoiului de grajd existente cu o suprafaţă de
S2 = 358 mp, mărind volumul de stocare a gunoiului de grajd cu 711 mc, prin
transformarea şi amenajarea platformei de siloz furaje suprateran în acest scop.
 Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi
subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:
1. Îngrășarea intensivă de tip industrial a tineretului taurin se realizează in
unităţi specializate care permit organizarea și mecanizarea proceselor de producţie cu
maximă eficienţă. Acest sistem de îngrăşare prezintă următoarele caracteristici:
utilizează material biologic provenit de la rasele specializate de carne sau de la rasele
mixte, ori metişi ai acestora; foloseşte un regim de nutriţie intens, cu raţii echilibrate şi
structurate corespunzător cerinţelor specific fiecărei etape de vârstă; adăposturi specific
fiecărei categorii de vârstă, personal specializat, tehnologii moderne de creştere.
Sistemul intensiv de îngrăşare este structurat în două faze fiecare având
caracteristici proprii:
- Faza I (alăptare-înţărcare) - durează de la vârsta de preluare până la vârsta
animalelor de 70 de zile. Animalele sunt întreţinute în boxe colective pe aşternut
permanent. Pe peretele dinspre aleea de furajare, boxele sunt prevăzute cu iesle
betonate, pentru fibroase şi concentrate, dotate cu sistem de blocare a capului animalelor
şi cu dispositive de fixare a găleţilor cu substituient de lapte. Baza hrănirii animalelor o
constituie substituienţii de lapte, fânul de lucerna şi concentratele de calitate foarte bună
administrate la discreţie. Consecutiv acestui tip de hrănire animalele pot realiza un spor
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mediu de creştere de 700-800 g/cap. Animalele sunt înţărcate cu cea. 10 zile înaintea
transferului în adăposturile de faza a-II-a, transfer realizat pe principiul „ totul plin totul gol" după efectuarea vaccinărilor specific.
Faza a II-a (creştere-îngrăşare) - are o durată de cea. 190 de zile, animalele
fiind întreţinute în adăposturi tip hală. Alimentarea cu apă se face la discreţie utilizânduse adăpători comune cu nivel constant una/boxă, iar evacuarea dejecţiilor se poate
realiza mecanic. Furajarea se va realiza la discreţie, cu nutreţuri de volum (fibroase şi
suculente) de foarte bună calitate şi nutreţ concentrat, animalele putând realiza un spor
de creştere de cca. 1200 g/cap/zi.
Managementul dejecţiilor rezultate:
- dejecţiile solide rezultate de la faza a II-a ( creştere-îngrăşare) sunt evacuate şi
stocate pe platforma de stocare a gunoiului de grajd cu capacitate de stocare mărită la
V=1213 mc, iar mustul de gunoi rezultat de la platforma de stocare a gunoiului de grajd
este colectat în bazinul de stocare cu V= 30 mc;
- dejecţiile lichide rezultate de la faza I ( alăptare- înţărcare) sunt colectate şi
stocate în 2 bazine subterane acoperite, având capacitatea totală de stocare V= 28 mc.

aplicarea dejecţiilor solide şi lichide în afara perioadei de interdicție, ca
ingrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole exploatate prin ferma mixtă,
în regim controlat ( S = 76,65 ha teren agricol , din care în total 49,68 ha (65%) sunt
categorizate conform Cererii Unice APIA în categoria Agromediu.), ţinând cont de
faptul că cantitatea maximă de azot împrăștiat anual pe suprafață totală de teren să nu
depășească cantitățile maxime stabilite pentru diferitele culturi agricole și pentru pante
până la 12%, respectiv peste 12% prin standardele privind cantitățile maxime de
îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol prevăzute în Anexa la
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
2. Punctul de tăiere la nivelul fermei pentru sacrificarea animalelor provenite din
ferma proprie, cu capacitate de 20 capete bovine/lună, va îndeplini condițiile minime de
funcționare pentru abatoare de capacitate mică stabilite în anexa la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011, cu
completările și modificările ulterioare prin Ordinul nr. 140/2016, și anume:
o după terminarea activităților zilnice se asigură, in mod obligatoriu, efectuarea
curățeniei și a dezinfectiei spatiilor, aparaturii, instalatiilor si ustensilelor de lucru;
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o să respecte normele privind bunăstarea animalelor in timpul sacrificării prin
asigurarea echipamentelor de contentie si asomare corespunzătoare speciei animalelor
sacrificate;
o sacrificarea animalelor in unitate este permisă doar cu acceptul medicului
veterinar oficial, după efectuarea examenului ante-mortem;
o
existența spațiului de frig pentru depozitarea carcaselor până la primirea
rezultatelor privind testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;
o colectarea și stocarea temporară a subproduselor/deșeurilor de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman în mod igienic, în recipiente adecvate, cu
închidere etanșe.
Sacrificarea bovinelor presupune dotarea punctului de tăiere
echipamente:
-

cu următoarele

Boxă asomare bovine
Grătar cădere bovine
Jgheab sângerare
Linie transport bovine între boxa de asomare și jgheabul de sângerare
Platforme fixă jupâire, eviscerare
Furtun duşare
Depozit frigorific
Cameră de frig

Schema fluxului tehnologic aplicat este prezentat în fig.1.
1. Asomare

2. Sângerarea

3. Jupuirea

4. Despicarea sternului

5. Detaşarea capului şi
spălarea lui
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6. Eviscerarea

7. DEPOZITARE,
EXPEDIȚIE

Fig. nr.1.Schema fluxului tehnologic- punct de tăiere la nivelul fermei
Asomarea
Anterior asomării se vor respecta normele privind depozitarea animalelor, regimul
alimentar, odihnă, spălarea si examinarea sanitar veterinară.
Animalele sunt dirijate în boxă. În timpul dirijării animalelor se vor respecta
reglementările privind tratamentul animalelor şi în special:
•
Instrumentele destinate ghidarii animalelor trebuie folosite exclusiv in acest scop
si numai pe perioade scurte;
•
Instrumentele prin care se administrează şocuri electrice pot fi folosite numai
pentru bovinele adulte care refuză să se mişte;
•
Şocurile electrice nu trebuie să fie aplicate mai mult de maxim şase-şapte secunde
pentru bovine mai tinere de un an, nouă-zece secunde pentru bovinele până la trei ani si
între zece si douasprezece secunde pentru bovine mai mari de trei ani, fiind folosit
curent alternativ de 50 Hz cu tensiune de 220 V si intensitate de 1,5 A
•
Animalele nu trebuie lovite şi nu se vor aplica presiuni in nici o parte sensibilă a
corpului.
Persoanele responsabile cu sacrificarea, trebuie să efectueze verificări sistematice pentru
a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conştiinţă/sensibilitate înainte de a
fi eliberate din imobilizare şi că nu prezintă niciun semn de viaţă înainte de a se trece la
sângerare.
Porţile de la intrarea în boxa de asomare sunt deschise şi închise de personalul care
deserveşte boxa de asomare, prin sistemele mecanice de închidere-deschidere.
Asomarea se face cu pistolul specific de asomare -parte integrantă a sistemului de
asomare bovine din tabelul de mei sus - şi se execută imediat după fixarea animalului în
boxă. Pistolul de asomare este păstrat într-un toc metalic montat pe peretele lateral, de
unde este scos numai în timpul asomării.
După asomare se deschide partea laterală a boxei de asomare, astfel încât bovinele
asomate să alunece pe grătarul metalic distanţat faţă de paviment pentru a evita
murdărirea.
Sângerarea
De pe acest suport animalul este legat la unul din membrele posterioare, de obicei
membrul stâng cu lanţul de sângerare special şi ridicat cu ajutorul unui elevator până la
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linia aeriană de sângerare. Pe animalele asomate se execută fără întârziere sângerarea,
prin incizarea carotidelor sau a vaselor de la originea acestora, deasupra jgheabului de
sângerare. Se asigură sângerarea totală a animalelor şi care durează cel puţin 8 min.
Sângele colectat în jgheabul de sângerare se scurge direct în tancul de colectare sânge.
Se execută îndepărtarea coarnelor si picioarelor anterioare cu ajutorul unui ferastrau
manual. Ferastraul are in imediata apropiere sterilizator pentru ferastrau. Coarnele,
respectiv membrele anterioare sunt introduse in cimbere marcate cu verde si albastru
pentru deseuri S.N.C.U CATEGORIA 3.
Jupuirea
Jupuirea bovinelor se execută mecanic, de sus în jos, in regiunea flancurilor si a spinării
si se bazează pe ruperea legăturilor dintre derma si hipoderma. Pentru această manevră
animalul este adus pe linia aeriană în dreptul platformei mobile de jupuire. Secţiunile
manuale necesare se execută de pe o platformă laterală mobilă.
Pielea jupuită va fi transportată la depozit în boxe de plastic prin tubulatura care leagă
pâlnia de colectare de sub jupuitor cu boxa de colectare piei. După jupuire se face
marcarea cu ştampilă a carcasei, prin marcarea fiecărui sfert cu număr de ordine şi dată
identică şi identică cu numărul de pe cap de bovină.
Cuţitele utilizate la jupuie se sterilizează după fiecare animal.
Despicarea sternului
După jupuire, animalul este supus operaţiei de despicare a sternului. Despicarea are loc
cu fierăstrăul de despicare stern,dupa ce animalul a fost fixat si tensionat cu lanţ de
bacul de tensionare.
Se executa despicarea in doua jumatati a şirei spinării, astfel incât vertebrele să se
desfacă in jumătate, dezgolind canalul măduvei spinării, fără a deteriora măduva. După
porţionarea in jumătăţi a carcasei, se face sfertuirea acesteia, prin sectionarea
transversală intre coastele 11 si 12.
Detaşarea capului şi spălarea lui
Se detaşează capul cu ajutorul cuţitului. În apropiere se găseşte spălătorul pentru şorţuri
şi sterilizatorul pentru cuţite care permite ca după fiecare operaţie lucrătorul să-şi spele
şorţul şi sterilizeze cuţitul. Capul este detaşat astfel încât prima vertebră cervicală să
rămână ataşată la cap iar tonsilele să rămână intacte. Se execută legarea şi respingerea
esofagului cu dispozitiv special cu inele din material plastic.
Capul detaşat este agăţat direct pe suportul de spalare capete. Are loc jupuirea capului,
pieile sunt colectate în cimbere.
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Jupuirea capului se executa manual si individual. Se spală capul şi limba. De la capul
secţionat va fi îndepărtată limba. Capul şi limba vor fi marcate ca şi carcasele de la care
provin.
Eviscerarea
La intrarea în zona destinată eviscerării bovina este oprită. Pentru eviscerare se folosește
folosește platforma mobilă. Platforma mobilă este reglabilă pe înălţime pentru a se
putea adapta la orice mărime de animal.
Platforma de eviscerare are amplasată dedesubtul ei recipient pentru preluare organe
albe.
Dupa aceea,se execută eliberarea organelor genitale şi a vezicii urinare. Se execută
deschiderea peretelui abdominal până la gât şi se extrag organele albe.
Următoarea operaţie este îndepărtarea organelor roşii. Se execută de pe aceeasi
platforma mobilă.
Se secţionează diafragma şi se scot organele roşii care sunt agăţate pe cârlige pe linia
aeriană de control pentru transport organe roşii şi capete, numerotate pentru identificare
identic cu carcasele de la care provin. Ele se deplasează o dată cu carcasele de la care
provin, schimbarea poziţiei pe linia aeriană trebuie exclusă.
De asemenea tot aici se execută:
•
Îndepărtarea cărnii din zona plăgii de sângerare şi a diafragmei. Aceste deşeuri
sunt transportate de asemenea în depozit, unde vor fi depozitate în containerul pentru
confiscate
•
Curăţirea semicarcaselor
•
Degresarea carcaselor în interior şi exterior
•
Toaletarea carcaselor
Se efectuează controlul sanitar veterinar al semicarcaselor şi al organelor roşii
corespondente, se aplică ştampila cu marca de sănătate ( acolo unde este cazul) ,de
asemenea animalele sau organele suspecte sunt separate de cele sănăptoase. În cazul în
care analizele de laborator efectuate sunt negative ele reintră pe circuitul spre
refrigerare semicarcase sănătoase, respectiv tranşare organe roşii supuse fiind operaţiei
de recontrol.
Depozitare, expediţie
Dacă carcasa de bovină corespunde în urma controlului sanitar veterinar, ca fiind
conformă, după aplicarea mărcii de sănătate, aceasta va trece prin coridorul de
circulaţie in depozitul frigorific cu panotaj, fiind pregătită pentru expeditie sau transfer
în unitatea de prelucrare a cărnii la nivelul fermei.
Gama de produse rezultate din procesul de abatorizare:
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- carcasă vită : 7500 kg/lună
- alte produse necomercializate: organe albe, organe roșii, piele vită, burtă vită,
oase
3. Unitatea de prelucrare a cărnii
În scopul valorificării superioare a carcaselor obținute în punctul de sacrificare,
prin procesul tehnologic din carmangerie se urmărește realizarea de mezeluri din
carne de vită, categorie de produse premium.
Principalele activităţi desfăşurate sunt:
- receptia calitativă si cantitativă a materiei prime;
- depozitare materii prime in spatii speciale de refrigerare sau congelare, in
funcţie de starea termică a materiei prime;
- depozitare ingrediente, materii auxiliare;
- tranşare pe sortimente;
- procesare :cuterizare/malaxare/injectare/tumblerizare
- umplere/legare
- tratament termic;
- racire
- ambalare in vid , ambalare in atmosfera protectoare ,etichetare.
- depozitare produs finit
- livrare produs finit
Utilajele folosite pentru realizarea proceselor de transformare:
1. Fierăstrău pentru oase
2. Maşina de tocat carne
3. Malaxor carne
4. Cutter orizontal
5. Maşina hidraulică de făcuţi cârnat
6. Celula de fierbere si afumare
7. Abatitor
8. Maşina de vidat
9. Feliator
10.Dulap frigorific de maturare
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Schema fluxului tehnologic aplicat este prezentat în fig.2.
1. RECEPTIE MATERIE
PRIMA

2. DEPOZIT CARNE
REFRIGERATA

3. TRANSARE

CONDIMENTE

5. FABRICATIE

7. UMPLERE

6. AMBALARE
CARNE PREPARATA

6.1. ETICHETARE

MEMBRANE
RUMEGUS

4. DEPOZIT CARNE TRANȘATĂ

8. TRATAMENT TERMIC

6.2. DEPOZITARE
CARNE PREPARATA

9. ETICHETARE

10. DEPOZITARE
PREPARATE
11. LIVRARE

Fig. nr. 2. Schema cu fazele fluxului tehnologic
Recepție materie primă
Materia primă pentru unitatea de carmangerie constă pe de o parte în carcasele obținute
în unitatea de sacrificare cât și în materia primă achiziționată din afară, în limita a
maxim 25% din cantitatea totală de materie primă procesată. Materia primă
achiziționată constă în carnea de porc și oaie necesare fabricării specialităților care nu
pot fi realizate doar din carne de vită (cârnați, salamuri).
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Spațiile folosite:
- depozit frigorific punct de sacrificare
- cameră frigorifică punct de sacrificare
Utilaje folosite: Renault Trafic frigorific
Depozitare materii prime
are loc in depozitul frigorific şi camera frigorifică ale punctului de
sacrificare - primire, recepţie si stabilire termen in depozit/sortarea a materiei
prime specifice procesului;
Tranşare
Carnea depozitată în depozitul frigorific și camera frigorifică se transferă în
carmangerie, unde este recepționată în camera de tranșare.
Tranşarea cărnii in stare refrigerată are loc in sala special amenajată denumită
”Tranșare” cu temperatura de 10 – 12 ºC, de unde apoi părtile componente sunt
directionate astfel:
 oasele se colectează in recipienti de inox in pungi de plastic ecologice după care
sunt evacuate către depozitul frigorific în vederea valorificării sau către spațiul
destinat depozitării deșeurilor de unde vor fi predate unui operator autorizat în
colectare deșeuri animaliere;
 carnea tranşată şi destinată producerii de preparate urmează două drumuri de flux
distincte astfel:
- pentru produse in membrană: cârnați și salamuri
- prospături
Depozitare carne tranșată
Carnea destinată procesării se transferă din camera de tranșare în depozitul de carne
tranșată unde se așează în lăzi sau pe rafturi amenajate pe categorii de carne tranșată.
Fabricare, Umplere, Tratament termic
După tranşare, in funcţie de tipul cărnii rezultate aceasta este direcţionată in:
1 .Depozitul de carne tranşată, dacă nu se doreste prelucrarea imediată a cărnii, sau nu
este nevoie.
2. Pe fluxul tehnologic pentru realizarea produsului finit- diferitelor specialităţi
a.) Produs finit din categoria ”Carne crudă necondimentată” cum ar fi: muschiul,
antricotul, vrabioara, pulpa, spata, piept cu os, rasol cu os, rasol alb s.a.m.d, care doresc
a fi vandute ca atare, acestea vor fi prelucrate cu ajutorul abatitorului, vor fi porționate
și/sau feliate respectiv tocate (carnea de lucru) in sala de ”Fabricare, cutterizare,
umplere”, vor fi porționate și vidate, după care depozitate direct in ”Depozitul de carne
proaspată”.
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b.) Produs finit din categoria ” Specialități din carne crudă condimentată” după ce
carnea de lucru rezultata din transare, este preluata in sala de ”Fabricare, cutterizare,
umplere”, acesta se toacă si se amestecă cu sarja de condimente pregatite in camera ”
Sare, condimente, aditivi, membrane”. Se porționează, se videază și se transferă în
depozitul de produse finite.
Cârnaţii proaspeţi sunt direcţionaţi in depozitul de prospături fiind gata de
comercializare, cârnaţii afumaţi si fierţi sunt direcţionaţi în celula de afumare-fierbere,
respectiv in depozitul de prospături, iar cei crud uscaţi după ce sunt afumaţi in celulă
sunt direcţionaţi in depozitul de produse afumate pentru a fi maturaţi un număr de zile
in funcţie de reţeta.
c.) Specialităţile din categoria ”Produse crud uscate” - acestea vor fi tumblerizate in
sala de ”Injectare-tumblerizare" folosind diverse saramuri pregătite in depozitul de
condimente, după aceea, in funcţie de tipul produsului, vor ajunge in sala de ”Fabricare,
cutterizare, umplere”, urmând apoi să fie introduse în ”Dulapul frigorific de maturare”.
După maturare produsele se transferă în depozitul de produse finite.
Depozitare produs finit- are loc în spaţiul amenajat pentru produse afumate, respectiv
în spaţiul pentru prospături.
 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a
acestora
 Materii prime şi materiale necesare, modul de asigurare a acestora
1. In perioada funcţionării
a. Materii prime la creşterea intensivă a bovinelor:
 Furaje:
- sortiment de nutreţ "tipul lactat", substituenţi de lapte
- sortiment de nutreţ "tipul concentrat"
- nutreţurile fibroase şi grosiere administrate sub formă tocată
- amestec de ureea şi melasa preparat în raport 1:9, diluat cu apa
- paiele și cocenii, tocaţi in prealabil
- sulful
Regimul de nutriţie este intens, cu raţii echilibrate şi structurate corespunzător
cerinţelor specific fiecărei etape de vârstă.
La faza I (alăptare-înţărcare) baza hrănirii animalelor o constituie substituienţii de lapte,
fânul de lucerna şi concentratele de calitate foarte bună administrate la discreţie.
La faza a II-a (creştere-îngrăşare) furajarea se va realiza la discreţie, cu nutreţuri de
volum (fibroase şi suculente) de foarte bună calitate şi nutreţ concentrat.
 Apa de adăpare: cca.4 537 mc/an
b. Materii prime la punctul de tăiere:
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- tăieri: 240 bovine de carne /an
c . Materii prime la unitatea de prelucrare a cărnii
- 78700 kg/ an carne vie
Materialele auxiliare; condimente, arome, membrane, ambalaje , rumeguş pentru
generator de fum
2. In faza de construire
Materiale de construcţii prevăzute de proiect : agregate minerale, beton proaspăt, fier
beton, scânduri de lemne, blocuri BCA, cărămizi, ţigle, table metalice, tuburi PEHD,
tuburi PVC şi altele cuprinse în devizul lucrărilor vor fi transportate de constructorul
lucrărilor.
Agregatele minerale naturale vor fi asigurate de la balastieră, carieră, staţie de sortare
agregate minerale naturale, care sunt autorizate din punct de vedere al protecţiei
mediului, existente în zonă.
Betonul proaspăt va fi achiziţionat şi transportat în cifaron de la staţii de preparare
betoane autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, existente în zonă.
In cadrul proiectului vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic şi cu termene de
garanţie, care se încadrează în durata de viaţă estimată.
Energia utilizată şi modul de asigurare a acesteia
Energia termică necesară:
Energia termică necesară va fi asigurată de centrala termică proprie echipată cu două
cazane cu puterea termică nominală de 45 kW fiecare şi coş de evacuare a gazelor de
ardere cu următoarele caracteristici tehnice: H= 6,38 m, D=0,25 m.
Combustibilul utilizat: lemne de foc, consumul de combustibil: 12,64 kg/h lemne de
foc/cazan, randamentul arderii: 90%.
Energia electrică necesară: va fi asigurată din rețeaua existentă în zonă prin intermediul
a tabloului general de distributie TGD , montat lângă firida de branşament , pe limita de
proprietate.
Racordarea la reţelele hidroedilitare existente în zonă
Alimentarea cu apa potabilă a amplasamentului se va realiza de la reţeaua stradală de
apă potabilă a localităţii existentă în zonă , prin intermediul unui branşament nou de
apă potabilă cu diametrul PE HD Dn42/10 bar.
Intrucât în zonă nu există sistem de canalizară pentru ape uzate menajere, apele uzate
rezultate de pe amplasament sunt colectate întrun bazin vidanjabil cu V = 30 mc,
vidanjate de S.C. HARVIZ S.A.- operatorul regional - şi transportate la staţie de
epurare autorizată.

23

GREEN FARM SRL. SÂNCRĂIENI
Modernizare ferma de bovine în comuna Sâncrăieni

2019.

 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuţia investiţiei
In afara suprafeţei amplasamentului prevăzut de proiect ( S = 22628 mp ) nu vor fi
ocupate temporar alte suprafeţe la execuţia investiţiei.
 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: nu sunt prevăzute
 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare
Resurse naturale folosite în construcţie: agregatele naturale minerale ( nisip, pietriş)
utilizate la lucrările de construcţii prevăzute în proiect sunt folosite de firmele de
construcţii care prepare betonul respectiv care realizează platformele pietruite.
Resursa naturală folosită în timpul funcţionării : apa potabilă
 Metode folosite în construcţie
- la efectuarea lucrărilor de terasamente:

decapare sol vegetal cu colectarea separată şi stocarea temporară a solului
fertil în cadrul amplasamentului în scopul reutilizării

executarea săpăturii manuale/mecanice de pământ la deblee
- la realizarea elevaţiilor din beton armat de tip, a fundaţiilor izolate, a grinzilor de
fundare, prevăzute în proiect

montarea armăturilor în elemente de construcţii

montarea cofrajelor din panouri reutilizabile

turnarea betonului

demontarea cofrajelor
- la realizarea suprastructurii clădirilor proiectate
 transportul materialelor utilizate la realizarea suprastructurilor specificate
la pct.f.1.
 stocare intermediară în cadrul amplasamentului
 montarea materialelor
- la extinderea sistemului hidroedilitar în cadrul amplasamentului
 executare săpătură mecanică/săpătură manuală
 împrăștierea și compactarea nisipului
 pozarea conductelor PE şi PVC
 montare cămin apometru, cămine de vizitare, cămin colector pentru apă
uzată
 aplicarea umpluturii cu nisip
 realizare bajin vidanjabil impermeabil pentru stocare apă uzată cu
V=30mc
- la realizarea alimentării cu energie electrică
 executare săpătură mecanică/săpătură manuală pentru realizarea şanţului
cu adâncime de 0,7 m
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 împrăștierea și compactarea nisipului
 pozarea cablului tip ACYAbY 6x35 , cu izolaţie si manta de PVC , cu
armătură din benzi de oţel si inveliş exterior din PVC
 aplicarea strat de nisip cu grosime de 10 cm şi a benzii de avertizoare
Efectuarea lucrărilor de construcţii nu necesită realizarea unei organizări de
şantier.
Număr de persoane/ muncitori necesari pe perioada construcţiei: 18- 24
- Asigurarea utilităţilor în faza de construcţie:
- apa potabilă pentru muncitori va fi asigurată sub formă imbuteliată
- pentru nevoile personale ale muncitorilor va fi asigurat un EURO WC,
care va fi vidanjat si igienizat de către o firmă specializată cu care se va
incheia contract.
 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,
exploatare, refacere şi folosire ulterioară;
Implementarea proiectului este programată să se realizeze pe durata a 24 luni
 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul
 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al
energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): - nu
este cazul, întrucât materiile prime şi materiale necesare pentru realizarea proiectului
vor fi asigurate de la balastieră/carieră, staţii de betoane existente, deja în funcţiune.
 Alte autorizaţii cerute pentru proiect:
Conform Certificatului de urbanism nr. 45/11.05.2018 pentru emiterea aprobării de
dezvoltare, concretizate în autorizaţie de construire, pentru proiect au mai fost solicitate
şi următoarele avize:
- Avizul operatorului reţelei de apă potabilă şi de canalizare menajeră existente
- Aviz ELECTRICA
- Avizul Direcției de Sănătate Publică Harghita
- Aviz Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru perimetrul hidrogeologic
Chendereş
- Acord ISC Harghita, în caz de extindere construcţii
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:
nu este cazul
V. Descrierea amplasării proiectului:
Localizarea proiectului:
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 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural
Potrivit Repertoriului Arheologic Național al Romaniei şi Certificatului de urbanism
nr. 45/11.05.2018. proiectul nu va afecta sit arheologic sau monumente istorice aflate pe
teritoriul comunei Sâncrăieni.
Potrivit Repertoriului Arheologic Național al Romaniei3 cel mai apropiat sit
arheologic faţă de amplasament este Situl privind Materiale hallstattiene la
Sâncrăieni , care nu va fi afectat de proiect conform hărții prezentate în fig. nr.3.

amplasamentul
proiectului

Fig. nr.3. Relația amplasamentul proiectului față de cel mai apropiat sit arheologic
 Informaţiile privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi
artificiale sunt prezentate:
 pe următoarele planşe anexate:

planşa nr. A-01- Plan de încadrare
 în Certificatul de urbanism nr. 45/11.05.2018, emis de Comuna Sîncrăieni
Terenul solicitat pentru realizarea proiectului (S = 22628 mp) situat în
intravilanul ( UTR VII) şi extravilanul localităţii Sâncrăieni, comuna Sâncrăieni, are
categoria de folosinţă curţi şi construcţii şi arabil: în cadrul zonei cu destinaţie pentru
unităţi agro – zootehnice.
3

sursa: http://ran.cimec.ro/sel.asp
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 Arealele sensibile:

Arii naturale protejate declarate prin acte normative în vigoare

1

1- amplasamentul aferent proiectului

Fig. nr.4. Relaţia proiectului faţă de arii naturale protejate de interes comunitar
Amplasamentul proiectului nu se situează în interiorul sau în vecinătatea ariilor naturale
protejate declarate prin acte normative în vigoare. Cea mai apropiată arie naturale
protejată : aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0034 Depresiunea şi Munţii
Ciucului se situează la o distanţă de cca. 180,4 m de la cea mai apropiată componentă a
proiectului.
 Amplasamentul se situează în perimetrul de protecţie hidrogeologică a
zăcământului hidromineral Chendereş, judeţul Harghita. In acest sens a fost solicitat
avizul din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, autoritatea competentă
în domeniu.
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 Amplasamentul proiectului se află în afara zonei de protecţie sanitară pentru
teritorii protejate, stabilite pe baza studiului de impact asupra sănătăţii publice
elaborat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate
Publică Iaşi, Referat de evaluare a impactului activităţilor care se vor desfăşura la
obiectivul de investiţie " Modernizare fermă de bovine în comuna Sîncrăieni, judeţul
Harghita " asupra confortului şi sănătăţii populaţiei din zonă cu nr. 2092/10.05.2019,
ţinând cont de prevederile Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor
agricole şi de prevederile art.2, alin(5) din Ordinul M.S. nr. 119/2014.
 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului prezentate sub
formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de
proiecţie naţională Stereo 1970;

X
562453,097
562405,641
562413,035
562504,796
562543,426

Y
534122,615
534185,93
534224,286
534276,047
534174,061

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului,
în limita informaţiilor disponibile
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu:
a) Protecţia calităţii apelor:
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul şi instalaţiile de
epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
 In faza de construcţie
In faza de construcţie nu rezultă apă uzată.
Prin aplicarea următoarelor măsuri de prevenire/reducere se va evita descărcarea de
poluanţi în corpurile de apă de suprafaţă şi subterană existentă în zona
amplasamentului proiectului:
o
utilizarea unor echipamente, utilaje de construcţie dotate cu motoare mai puţin
poluante
o menţinerea in permanenţa pe amplasament material absorbant (nisip) pentru
intervenţie imediată in caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburant şi tratarea
nisipului imbibat cu produse petroliere ca deşeu periculos.
 In perioada de operare:
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Nu sunt evacuări de ape uzate în receptori.
Conform specificului activității pot constitui surse de poluare pentru ape :
•

•
•

 în cadrul amplasamentului situat pe terenul cu nr. cadastral 859 şi 858
apele uzate igienico-sanitară şi tehnologice rezultate ( Qzi med= 7,24 mc/zi; Qzimax.=
9,41 mc/zi ), colectate prin rețeaua de canalizare menajeră interioară ce se va
realiza din conducte PVC şi stocate în bazinul subteran vidanjabil, realizat din beton
impermeabilizat. Compușii caracteristici ai acestor ape sunt: materii în suspensie,
substanțe organice, compușii de azot și de fosfor.
mustul de gunoi provenit de la platforma de stocare a gunoiului de grajd solid cu
capacitate extinsă și/sau din bazinul vidanjabil de stocare a acestuia
dejecţiile lichide provenite de la bazinele subterane de stocare ale grajdului nou.


pe terenurile agricole, proprietatea firmei, aplicarea gunoiului de grajd
fermentat și a dejecției lichide, inclusiv mustului de gunoi de grajd
Apele pot fi afectate de la aceste surse cu substanțe organice și nutrienți.
Pătrunderea în corpurile de apă chiar a unor cantități mici din aceste substanțe poate
avea consecințe grave asupra calității apei din corpul de apă respectiv și din corpurile
de apă conexe.
Apele tehnologice uzate rezultate de la punctul de tăiere construit şi amenajat cu
respectarea cerinţelor specificate în art.3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011 privind aprobarea
Conditiilor minime de functionarea abatoarelor de capacitate mică, cu completările și
2015modificările ulterioare (capacele canalelor de scurgere trebuie să fie acoperite cu
clopot pentru impiedicarea apariției mirosurilor neplăcute; canalizarea trebuie protejată
de site cu diametrul de 6 mm) şi de la unitatea de prelucrare a cărnii sunt colectate în
bazin vidanjabil cu V = 30 mc după trecerea lor prin separatorul de grăsimi şi vor fi
vidanjate de S.C. Harviz S.A., operatorul regional, şi transportate la staţie de epurare
autorizată, conform Avizul de gospodărire a apelor cu nr. 15/27.05.2019.
Măsuri prevăzute la nivelul fermei pentru prevenirea poluării apelor cu nitraţi
 pentru gestionarea gunoiului de grajd generat în urma trecerii de la sistem de
creştere extensivă la cea intensivă platforma de stocare existentă cu Vut = 502 mc ,
amplasată într-o zonă fără risc de inundaţie, fără apă freatică la mică adâncime
(mai puţin de 2 m), fără păduri adiacentă, la o distanță de cca. 370 m față de zona de
protecție a cursului de apă Valea Mare, va mări capacitatea de stocare la Vut = 1 213 mc
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în urma amenajării platformei de siloz existentă, cea ce asigură capacitatea necesară de
stocare cca. 146*1,3*6= 1 139 mc4 pentru perioada de 6 luni.
 platforma de stocare a dejecţiilor solide are pereți din beton armat și confecții
metalice, radier din beton cu înclinare spre canalul de colectare și evacuare a mustului
de gunoi în bazinul vidanjabil (de retenție)
 bazin vidanjabil pentru colectarea mustului de gunoi cu Vut.=30 mc este realizat
din beton impermeabil, rezistent la coroziune
 diminuarea cantității de dejecții lichide prin colectarea și evacuarea separată a
apelor pluviale de pe acoperișul grajdurilor și al celorlalte clădiri ( ape curate).
 aplicarea dejecţiilor solide şi lichide în afara perioadei de interdicție, ca
ingrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole exploatate prin ferma mixtă,
în regim controlat pe o suprafaţă de S = 76,65 ha teren agricol , din care în total 49,68
ha (65%) sunt categorizate conform Cererii Unice APIA în categoria Agromediu, nu va
depăşi doza maximă de azot 170 Kg/ha/an prevăzută în Anexa la Ordinul ministrului
mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și
gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.
1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
 neaplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în perioadele de
interdicție şi în perioadele când riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare.
b) Protecţia aerului:
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri
 In faza de construcţie există următoarele activităţi care au asociate surse de
emisie liniare:
- funcţionarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate aferentă activității de cod
NFR 1.A.2.f.ii - surse mobile nerutiere şi echipamente (în domeniul industrial);
- traficul autovehiculelor în amplasamentul şantierului, cod NFR 1.A.3.b.ii şi cod NFR
1.A.3.b.iii- transport rutier cu autoutilitare şi cu autovehicule grele
Poluanţii pentru aer : conform Ghidului EMEP/EEA – versiunea actualizată în anul
2016- poluanţii evacuaţi din sursele menționate mai sus sunt următoarele:
 din funcționarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate aferentă activității
de cod NFR 1.A.2.f.ii: CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, NOx, PM10, PM2,5, TSP
4

sursa: tabel 6.1. din Ordinul Ministerului MAP 990/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole
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 din activitatea de transport rutier: CO, NOx, NMVOC, CH4, N2O, NH3, PM2,5 CO2,
SO2, plumb,cadmiu, crom, nichel, seleniu, zinc (metale grele din carburant), POPs (
poluanţi organici persistenţi): indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(k)fluoranten,
benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)pyren, fluorantene, benzo(a)pyren
 In perioada de operare:
Sursele de poluare pentru aerul înconjurător sunt:
- surse de suprafață datorate:
 creşterii bovinelor de carne şi managementului dejecţiilor animaliere,
activități încadrate în categoria de cod NFR 3.B.1.b ( Ghid EMEP/EEA
2016)- Creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor animaliere
- surse de emisii punctuale datorate:
• sursei staţionare de ardere de mică putere (sub 1 MW):
- cazanele de la CT pentru producerea agentului termic, activități
încadrate în categoria de cod NFR 1.A.4.a- arderi de mică putere în surse
staţionare;
- generator de fum de la unitatea de prelucrare a cărnii- combustibil utilizat
rumeguş- activități încadrate în categoria de cod NFR 2H.2- fabricarea
produselor alimentare;
Poluanţii pentru aer : conform Ghidului EMEP/EEA – versiunea actualizată în anul
2016- poluanţii evacuaţi din sursele menționate mai sus sunt următoarele:
 din procesul de creștere a bovinelor de carne și managementul dejecțiilor
rezultate : metanul, amoniacul, compuşii organici volatili nemetanici,
monoxidul de azot, protoxidul de azot N2O şi particulele, dintre care
metanul și protoxidul de azot sunt gaze cu efect de seră, şi mirosuri
 din arderi de mică putere :pulberi total în suspensie (TSP), CO, NOx,
SO2,
 din fabricarea produselor alimentare afumate: pulberi, SOx, NOx, NMVOC
(fenol, , formaldehida, acroleina)
Schema procesului de emisie poluanţi în aer înconjurător de la creşterea animalelor şi
managementul dejecţiilor animaliere este prezentată în fig.nr.8.
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Fig. nr. 8. Emisie poluanţi în aer înconjurător de la creşterea animalelor şi
managementul dejecţiilor animaliere5
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
 Sisteme de reducere primare în faza de construcţie:
circulaţia cu viteză redusă a autovehiculelor care transportă betonul proaspăt şi
alte materiale folosite la această fază
supravegherea transportului materialelor în vrac
inspecţii tehnice auto la autovehicule şi utilajele de construcţii
 Sisteme de reducere în faza de operare
-Sisteme de reducere a emisiilor din procesul de creștere a bovinelor de carne și de
managementul dejecțiilor rezultate :
 sisteme primare:
 este respectată distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile
protejate și ferma de taurine stabilită pe baza studiului de impact
asupra sănătăţii publice elaborat de Institutul Naţional de Sănătate
Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, cu nr.
2092/10.05.2019, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătatea publică privind
mediul de viață al populației, asigurând astfel încadrarea nivelului de
5

sursa: Ghid EMEP-EEA din 2016
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poluant evacuat din sursele menționate sub valorile limită/concentrațiile
maxime admise în aerul înconjurător din teritoriile protejate
- Sisteme de reducere a emisiilor de la instalația de ardere de mică putere şi de la
generatorul de fum al unităţii de prelucrare a cărnii
 sisteme secundare:
 coș de dispersie având caracteristici geometrice: H=6,48 m şi D=0,25
m pentru evacuarea/dispersia gazelor de ardere de la centrala termică;
 coș de dispersie având caracteristici geometrice: H=11,42 m şi D=0,20
m pentru evacuarea/dispersia gazelor de ardere;
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
Sursele de zgomot şi de vibraţii
 In faza de construcţie
Susele potențiale de zgomot sunt prezentate în tabelul nr.1.
Tabel nr.1.
Nr.
crt.
1.
2.

Sursa potențială de zgomot/durata/frecvența
Circulaţia vehiculelor motorizate - discontinuu
Traficul şi activitatea utilajelor de construcţie- în
perioada programului de lucru

Zgomotul generat de sursele potențiale se manifestă intermitent, respectiv pe durata
activității care îl generează.
Depăşirea nivelului de zgomot admis va fi temporară, relativ de scurtă durată si de
asemenea nivel care nu va crea disconfort major pentru vecinătăţi.
 In faza de operare
Sursele potenţiale de zgomot sunt prezentate în table nr.2.
Tabel nr.2.
Nr.
Sursa potențială de zgomot/durata/frecvența
crt.
1.
Transportul și descărcarea materiilor prime, auxiliare intrate în proces,discontinuu
2.
Incărcarea și transportul produselor/subproduselor rezultate din activitate,
respectiv ale deșeurilor generate
In urma realizării proiectului nivelul zgomotului generat la limita spaţiului funcţional
se va încadra sub nivelul de zgomot echivalent ponderat A Lech (A) = 65 dB prevăzut
prin STAS 10009/2017 Acustică – Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul
ambient pentru spaţii cu activităţi assimilate activităţilor industriale, prin urmare nu
creează disconfort pentru populaţie.
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Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
- aplicarea unui măsuri de management adecvate în perioada de construcţie:
 programul de lucru va fi de 5 zile pe săptămână, între orele 7oo-17oo,
- realizarea întreținerilor curente și periodice ale utilajelor/ instalatiilor/ vehiculelor
ce vor fi utilizate pentru asigurarea menținerii nivelului de zgomot garantat de
producătorii acestora.
d.) Protecţia împotriva radiaţiilor: - nu este cazul
e.) Protecţia solului si subsolului
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime
In faza de construcţie
Sursele posibile de poluare pentru sol, subsol şi ape freatice în cadrul zonelor de
execuţie:
- eventualele pierderi de produse petroliere în caz de accidente/incidente de la
utilajele de construcţii/mijloacele de transport rutiere a materialelor/produselor de
prefabricate utilizate la lucrările de construcţie
- scurgerile accidentale de produse petroliere la descărcare acestora din cisterne în
rezervoarele utilajelor
In perioada de operare:
In cazul desfăşurării activităţilor în condiţii normale, din activitate nu va rezulta surse
de poluare a solului şi a subsolului.
Sursele posibile de poluare pentru sol, subsol şi ape freatice în faza de operare pot
constitui:
- eventualele pierderi de dejecții de origine animală din bazinele de colectare şi stocare
dejecţii lichide, de pe platforma de stocare a dejecţiilor solide
- managementul necorespunzător al substanţelor periculoase utilizate la dezinfecţia şi
dezinsecţia, deratizarea spaţiilor
- eventualele pierderi de apă uzată din conductele reţelei de canalizare, din bazinul de
stocare
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului
Prin aplicarea următoarelor măsuri de prevenire/reducere se va evita poluarea solului
în faza de construcţie:
- utilizarea unor echipamente, utilaje de construcţie dotate cu motoare mai puţin
poluante
- aplicarea unori măsuri de management adecvate cuprinzând:
 manevrarea şi transportul a materiilor prime şi a materialelor din excavaţii
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-

-

-

-

-

colectarea/ stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile de
construcţii prevăzute,
 menţinerea in permanenţă pe amplasament material absorbant (nisip) pentru
intervenţie imediată in caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburant şi
tratarea nisipului imbibat cu produse petroliere ca deşeu periculos.
nu vor fi executate săpături, excavaţii care să depăşesc adâncimea prevăzută în
avizul emis de ANRM.
în faza de operare
reţeaua de canalizare menajeră interioară va fi realizată din tuburi PVC, racordate
etanş, iar bazinele vidanjabil din beton impermeabilizat, fără infiltraţii în pânza
freatică.
suprafața drumurilor de acces la construcţii, inclusiv a parcărilor cu S = 2350 mp
va fi pietruită, în caz de pierderi accidentale de produse petroliere pietrișul îmbibat
se îndepărtează imediat, se colectează în recipient etanș și se tratează ca deșeu
periculos.
monitorizarea vidanjărilor: conform evidenţei în scris, cuprinzând:
- data vidanjării apelor uzate menajere şi tehnologice, locul de transport şi
descărcare a conţinutului vidanjei şi nr. de înmatriculare a mijlocului de transport
auto folosit pentru această activitate
măsurile prezentate la pct. VI.A., lit.a. pentru protecția calității apelor sunt luate și
pentru prevenirea poluării solului şi subsolului.

f.) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Amplasamentul proiectului nu se situează în sau în vecinătatea ariilor naturale protejate
declarate prin acte normative în vigoară.
Cea mai apropiată arie naturală protejată : aria de protecţie specială avifaunistică
ROSPA 0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului se situează la o distanţă de cca. cca.
180,4 m de la cea mai apropiată componentă a proiectului.
Amplasamentul proiectului se situează în perimetrul de protecţie hidrogeologică a
zăcământului hidromineral Chendereş, jud. Harghita, zăcământ aflat în concesiune la
S.C. PERLA HARGHITEI S.A.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia ariei sensibile
- Vor fi respectate măsurile impuse prin avizul ANRM.
g.) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
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Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de monumente istorice şi de
arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de
interes tradiţional şi altele
- amplasamentul proiectului nu se situează în zona de protecţie a monumentelor
istorice şi de arhitectură aflate pe teritoriul administrativ al comunei Sâncrăieni.
- proiectul se încadrează în Planul urbanistic general al comunei Sâncrăieni nr.
207/2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sâncrăieni nr.44/2016.
- Zona de protecţie sanitară şi distanţele minime de protecţie a fermei sunt definite
şi stabilite prin Referat de evaluare a impactului activităţilor care se vor desfăşura la
obiectivul de investiţie " Modernizare fermă de bovine în comuna Sîncrăieni, judeţul
Harghita " asupra confortului şi sănătăţii populaţiei din zonă cu nr. 2092/10.05.2019,
elaborat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate
Publică Iaşi, , ţinând cont de prevederile Legii nr. 204/2008 privind protejarea
exploataţiilor agricole şi de prevederile art.2, alin(5) din Ordinul M.S. nr. 119/2014.
Astfel perimetrul de protecţie a fermei la capacitatea reglementată este :
- 356,17 m pe direcţia NE
- 253,81 m pe direcţia N
- 72,67 m pe direcţia NV
- 387,10 m pe direcţia V
Cea mai apropiată casă de locuit individuală, cu luarea în considerare a principiului
celei mai vechi amplasament, se află la o distanţă de 72,67 m faţă de componentele
fermei, conform planşa A-02S anexată.
Cea mai apropiată zonă de locuit se situează pe direcţia SE la o distanţă de cca. 1660 m
faţă de fermă ( platforma de depozitare dejecţii la nivelul fermei- componentul cel mai
apropiat al fermei).

Fig. nr.9.
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h.)Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
Lista deşeurilor, cantităţi de deşeuri generate estimate
In faza de construcţie pot fi generate următoarele tipuri de deşeuri:
-deşeuri municipale amestecate: cod 20 03 01: cca. 104 kg/lună ( de la 24 persoane)
In faza de operare la nivelul fermei modernizate:
- deşeuri de ţesuturi animale ( animale moarte) – cod 02 01 02 - în cantități variabile ,
conform evidenţei HG 856/2002;
- deşeuri de ţesuturi animale rezultate din prepararea şi prelucrarea cărnii – cod 02 02 02
- în cantități variabile , conform evidenţei HG 856/2002;
- materii care sunt improprii pentru consum ori procesare – cod 02 02 03, - în
cantități variabile , conform evidenţei HG 856/2002
- ambalaje de materiale plastic- cod 15 01 02 - în cantități variabile , conform evidenţei
HG 856/2002
- deşeuri de ambalajele de la materiale dezinfectante, dezinsectante- 15 01 10*- în
cantități variabile , conform evidenţei HG 856/2002
- cenușă de vatră – cod 10 01 01-în cantitate de 0,38kg/h
- deşeuri municipale amestecate de la angajaţi: cod 20 03 01- cca. 52 kg/lună
Cantităţile de deşeuri generate vor fi conform evidenţei ţinute în baza anexei 1 din HG
nr. 856/2002 de operatorul lucrărilor de desfiinţare şi de construcţii, respectiv de
operatorul licenţiat pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare în municipiul
Miercurea Ciuc.
Planul de gestionare a deşeurilor
Deșeurile produse sunt colectate selectiv și stocate
containere/recipiente/spații adecvate/ spatii figorifice inchise.

temporar

în

Deșeurile municipale colectate în amestec, precum și deșeurile de ambalaje colectate
selectiv și deșeurile de materiale plastic, sunt predate în bază de contract la ECO CSIK
SRL în scopul tratării.
Deșeurile de ţesuturi animale - cod 02 01 02 şi cod 02 02 02 - şi materii care sunt
improprii pentru consum ori procesare – cod 02 02 03- sunt/vor fi predate în baza
Contractului de prestări de servicii la SC PROTAN SA București în scopul neutralizării.
Cenuşa de vatră- cod 10 01 01 – vor fi administrate ca amendament pe terenurile agricole
arabile proprietate privată în cazul anumitor culturi.
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La predarea acestor deșeuri se completează formularele prevăzute de HG nr. 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei (
exceptând deșeurile municipale amestecate)
Evidența gestiunii deșeurilor este realizată conform Anexei nr.1 din HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:
La ferma modernizată se va utilize:
 amestecul periculos:

produse de dezinfecţie, dezinsecţie

agenţi frigorifici pentru producerea frigului în depozite /instalaţii frigorifice
Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei
Produsul periculos etichetat corespunzător va fi transportat în ambalaj original al
producătorului. Manipularea, stocarea, respectiv modul de tratare a deșeului rezultat de
la acest produs se va realiza conform prevederilor fișei cu date de securitate, elaborat de
producător.
Se va organiza un sistem de evidenţă strictă a intrării, precum şi a consumurilor de
produse periculoase prin fişe de magazie, fişe limită, evidenţa gestiunii deşeurilor
generate.
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a
biodiversităţii.
Utilizarea apei
Apa potabilă necesare pentru adăpatul animalelor, în scop igienico-sanitar şi tehnologic
va fi preluată de la sistemul centralizat de apă potabilă al comunei.
Apa prelevată se va contoriza cu un apometru montat pe conducta de aducţiune.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de
proiect:
Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială
speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei
sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului
cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect
de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi
cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente s-a evaluat ținând cont de tipul
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de proiect analizat, obiectul acestuia, aria de aplicare şi caracteristicele prezentate la
capitolul VI, pct.A, precum și de cerinţele Legii nr. 292/2018 cu privire la natura
impactului, care trebuie să includă impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si lung, permanent și temporar, pozitiv si negativ.
Pentru aprecierea impactului s-a considerat o scară valorică de la -3 la +3 reprezentând:
+ 3 - impact pozitiv major ( semnificativ)- impact pozitiv de lungă durată sau
permanente ale proiectului asupra aspectelor de mediu
- 3 – impact negativ major ( semnificativ) - impact negativ de lungă durată sau
ireversibile asupra aspectelor de mediu
±2 impact pozitiv sau negativ mediu ( potenţial semnificativ)- efecte de scurtă durată
sau reversibilă
±1 impact pozitiv sau negativ minor ( nesemnificativ)
0 - nu este relevantă pentru proiectul in cauză
La evaluarea semnificaţiei impactului au fost analizate următoarele întrebări/criterii:
- proiectul va conduce la apariţia de emisii adiţionale care ar determina încălcarea
standardelor de mediu sau depăşirea capacităţii de suportabilitate a mediului în zonă?
- Poate să conducă proiectul la neîndeplinirea obiectivelor sau a ţintelor de mediu?
- Ar putea afecta proiectul patrimoniul natural şi/sau resursele naturale?
- Efectele se produc continuu sau frecvent, sunt reversibile sau ireversibile, implică
riscuri pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu?
- Sunt efecte grave sau răspândite pe teritorii mari, sunt cu expunerea ridicată a
populaţiei şi/sau a speciilor şi a habitatelor protejate?
Ţinând cont de scara de valori specificată şi de întrebările/criteriile precizate mai sus s-a
realizat estimarea efectelor posibile ( probabile) ale proiectului.
La estimare s-a tinut cont de faptul că producerea efectelor să fie probabilă.
Rezultatele estimării impactului proiectului sunt cuprinse în "matricea de
evaluare", prezentată în Tabel nr.3.
Evaluarea efectelor s-a realizat în baza legislaţiei de mediu în vigoară în limita
informaţiilor disponibile la această dată.
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Tabel nr.3.
MATRICEA DE EVALUARE A IMPACTULUI
Nr. Aspectul
Criterii/întrebări relevante
crt. de mediu

Efectul estimat pe
termen termen
scurt
mediu

termen
lung

0
1.

1
Populaţia,
sănătatea
umană

2
Proiectul afectează bunăstarea
populației și sănătatea umană ?

3
-1

4
-1

5
-1

2.

Biodiversitatea

Proiectul va afecta habitatele,
speciile de păsări de interes
comunitar pentru care au fost
desemnate: aria de protecţie specială
avifaunistică ROSPA 0034
Depresiunea şi Munţii Ciucului?

-1

0

0

Proba Comentarii/explicaţii
privind efectele probabile asupra mediului
bilitatea
impac
tului
6
7
redusă Prin mărirea debitelor de poluanți evacuate în aer de la
fermă în urma proiectului propus nivelul acestora în
aerul înconjurător la teritoriile protejate ( zone de
locuit) nu va depăși valorile limită /concentrațiile
maxime admisibilă în aerul ambiental a teritoriilor
protejate, cu respectarea perimetrului de protecție
sanitară stabilit prin Referat de evaluare a impactului
activităţilor care se vor desfăşura la obiectivul de
investiţie " Modernizare fermă de bovine în comuna
Sîncrăieni, judeţul Harghita " asupra confortului şi
sănătăţii populaţiei din zonă cu nr. 2092/10.05.2019,
elaborat de Institutul Naţional de Sănătate Publică,
Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi,. Prin
urmare proiectul nu generează un impact potențial
asupra condițiilor de viață ale locuitorilor.
redusă Amplasamentul proiectului nu se situează în sau în
vecinătatea relevantă a ariilor naturale protejate
declarate prin acte normative în vigoară, prin urmare
proiectul va avea un impact negativ nesemnificativ
temporar ( faza de construcţie) asupra acestora.
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3.

Conservarea
terenurilor,
solului

Proiectul va avea efecte asupra a
terenurilor, solului?

-1

-1

0

redusă Prin realizarea proiectului suprafaţa de spaţiu verde
existent
la
nivelul
fermei
(S1=
22 619,09 mp ) va fi redusă la S2= 19 911 mp, cea ce
reprezintă o scădere minoră de 12%.
Prin aplicarea prevederilor Codului de bune practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării
cu nitrați din surse agricole proiectul nu va
influenţa calitatea solurilor, prin urmare proiectul va
avea un impact negativ nesemnificativ asupra
acestora.

4

Conservarea
calității și
regimului
cantitativ al
apei

Proiectul va deteriora starea
ecologică bună și starea chimică
bună a corpului de apă de suprafață
RORW8-1-23_B1 Valea Mare?

-1

-1

-1

redusă -

Proiectul va deteriora stare chimică
bună şi echilibrul între cantitatea
prelevată şi reîncărcarea apelor
pentru corpul de apă subterană
freatică ROOT 01 : Depresiunea
Ciucului și corpul de apă subterană
de adâncime ROOT10 Depresiunea
Ciucului?

-1

0

0

-1

0

0

redusă - proiectul prevede lucrări de excavaţii şi săpături
care nu depăşesc adâncimea conform Aviz ANRM,
iar stocarea şi aplicarea îngrăşământului natural
rezultat din activitatea modernizată pe terenurile
agricole se va realiza cu măsurile prevăzute în Codul
de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole,
prin urmare starea bună a corpurilor de apă subterane
nu vor fi afectate de proiect.
( impact negativ nesemnificativ)
redusă prin utilizarea autovehiculelor și a utilajelor de
construcţii cu stare de funcționare corespunzătoare în
perioada de construcție nu vor rezulta emisii de
PM10, PM 2,5, NOX, CO, NMVOC care ar conduce la

5.

Conservarea
Proiectul va conduce
calității
la depăşirea valorilor limită/valorilor
aerului/
ţintă a poluanţilor de PM10, PM 2,5,
adaptarea la SO2, NOX, CO, benzen, ozonul

din activitatea aferentă proiectului nu sunt
evacuări de apă uzată în cursurile de apă, iar lucrările
prevăzute de proiect se vor situa în afara zonei de protecţie
a cursului de apă Valea Mare.
( impact negativ nesemnificativ )
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schimbări
climatice

6.

Zgomot și
vibrații

troposferic în aerul înconjurător
al zonei ?

Ar determina proiectul modificări ale
emisiilor de gaze cu efect de seră
( GES) în zonă ?

-1

-1

-1

Proiectul va conduce la depășirea
limitelor admisibile ale nivelului de
zgomot
prevăzute
de
STAS
10009/2017 ?

-1

-1

-1

depășirea valorilor limită/valorilor țintă ale acestor
poluanți.
In faza de operare:
- emisiile de metan, amoniac, compuşii organici
volatili nemetanici, monoxidul de azot, protoxidul de
azot N2O şi particulele de la creşterea intensivă a
bovinelor de carne nu va prezenta o creştere
semnificativă;
- emisiile de NOx, SOx, CO, particule, NMVOC de la
sursele fixe de emisie ( C.T. şi secţia de Afumare) nu
sunt semnificative datorită capacităţii reduse ,
prin urmare proiectul va avea un impact negativ
nesemnificativ asupra stării corespunzătoare a
aerului înconjurător din zonă.
redusă Cantităţile de metan şi protoxide de azot emise în
urma implementării proiectului nu prezintă o creştere
semnificativă faţă de situaţia existentă prin urmare
proiectul nu contribuie la modificarea semnificativă a
acestor emisii.
(impact negativ nesemnificativ )
redusă -prin utilizarea în timpul efectuării lucrărilor de
construcții a utilajelor/ instalatiilor/ vehiculelor la
care au fost realizate întreținerile curente și periodice
se va asigura menținerea nivelului de zgomot
garantat de producătorii acestora
- prin soluţiile tehnice propuse de proiect se asigură
încadrarea nivelului de zgomot echivalent ponderat
sub 65 dB (A).la limita spaţiilor funcţionale şi la
limita zonei funcţionale.
(impact negativ nesemnificativ )
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7.

8.

1.
Conservarea
8
peisajului și
mediului
vizual

Proiectul afectează peisajul și mediul
vizual al teritoriului
aferent?

-1

-1

-1

2.
Conservarea
6
patrimoniului
istoric şi
cultural

Proiectul va afecta zona construită
protejată cu valoarea culturală
deosebită și situl arheologic din
teritoriu aferent?

0

0

0

redusă în perioada executării lucrărilor de construcții
prin asigurarea unui management adecvat și în
perioada de operare prin asigurarea unui
management
corespunzător
a
deșeurilor/subproduselor rezultate nu va fi afectat
mediul vizual.
( impact negativ nesemnificativ)
redusă --componentele proiectului se situează în afara
patrimoniului istoric și cultural existent pe teritoriul
administrativ al comunei Sâncrăieni
- nu este relevant pentru proiect

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):
-

locală, pe teritoriul administrativ al comunei Sâncrăieni.

Numărul populației: 2.526 de locuitori ( recensământ 2011)
Numărul habitatelor /speciilor afectate:Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : - sunt prezentate la capitolul VI.,
litera A.
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VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru
controlul emisiilor de poluanţi în mediu
Monitorizarea emisiilor de poluanţi se va realiza:
prin ţinerea evidenţei gestionării deșeurilor conform Anexei nr.1 din HG
nr.856/2002- modul de gestionarea deşeurilor
prin inspecţii tehnice periodice ale utilajelor, mijloacelor de transport folosite în
fază de construcţie - emisiile de poluanţi în aerul înconjurător respectiv nivelul de
zgomot ;
prin evidenţa vidanjărilor apelor uzate ( transferare apă uzată la staţie de epurare)
prin ţinerea documentelor de evidență ale exploatației agricole prevăzute în
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole –
cantitățile de azot aplicate pe terenurile agricole
monitorizarea emisiilor de amoniac în aer pe baza factorilor de emisie
recomandaţi de Ghidul EMEP/EEA în vigoară pentru amoniacul evacuat de la
grajdurile de creştere şi de la platforma de stocare a gunoiului de grajd
monitorizarea emisiilor de pulberi ( TSP, PM10, PM2,5) pe baza factorilor de
emisie recomandaţi de Ghidul EMEP/EEA în vigoară generate de fiecare adăpost
pentru animale
monitorizarea emisiilor de mirosuri- în cazurile în care s-au dovedit neplăceri
cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili ( reclamaţii, sesizări în acest sens)
prin aplicarea de metode alternative care asigură furnizarea de date de o calitate
științifică echivalentă la nivelul limitei amplasamentului celei mai apropiate casă de
locuit şi anume standardul național STAS 12574-87Aer din zonele protejate- Condiții
de calitate pentru a furniza date despre concentrația de amoniac în aerul înconjurător
IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene
Proiectul se încadrează:
 în prevederile Strategiei naționale privind schimbările climatice și
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creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016
B.Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din
care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
- Proiectul face parte din portofoliu de proiecte al Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 , submăsura 4.1.Investiţii în exploatare agricole, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
X. Lucrări necesare organizării de şantier:
- nu este cazul, în cadrul proiectului nu este prevăzută necesitatea unei organizări
de şantier în afara amplasamentul proiectului.

XII. Anexe
 piese scrise :
- Extrase CF nr. 858 Sâncrăieni şi 859 Sâncrăieni
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 15/27.05.2019
- Notificare ANSVA nr. 2366/12.03.2019
- Referat de evaluare a impactului activităţilor care se vor desfăşura la obiectivul de
investiţie " Modernizare fermă de bovine în comuna Sîncrăieni, judeţul Harghita "
asupra confortului şi sănătăţii populaţiei din zonă cu nr. 2092/10.05.2019, elaborat de
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi, cu
planşa nr. A-02S anexă
 piese desenate
- planşa nr. A-01- Plan de încadrare
- planşa Studiu topografic Sâncrăieni, nr. cad. 858, 859, scara 1:500, executată de
LASERDIGITAL SRL Miercurea Ciuc, la 04.05.2018
- planşa nr. A-02- Plan de situaţie, scara 1:500
- planşeele A-03, A-05, A-08, privind Structura constructivă şi funcţională a noului
grajd
- planşeele A-31, A-32, A-37, A-38, privind Structura constructivă şi funcţională a
punctului de sacrificare
- planşeele A-11, A-12, A-14, A-18, privind Structura constructivă şi funcţională a
unităţii de prelucrare a cărnii cu magazin de prezentare
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- planşele A-22, A-24, A-27, privind Structura constructivă şi funcţională a centralei
termice

INTOCMIT
BERNADT ZELMA PFA

TITULARUL PROIECTULUI
GREEN FARM S.R.L.
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