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1.1.

Descrier/ea proiectului şi descrierea etapelor acestuia.

Scopul proiectului este înființarea unei unități de producție, respectiv a unei unități de
abatorizare și procesare păsări, proiect cu finanțare europeană.
Obiectivul va avea o capacitate de producție de max. 4000 păsări/h abatorizate. Investiția
propusă va fi localizată în extravilanul comunei Sânpaul, sat Sânpaul, județul Mureș, pe o
parcela de 21916 mp (identificata prin CF 52201), achiziționată de titular în anul 2017.
Instalația propusă intră sub incidența HG 445/2009, Anexa 2, pct-ul 10 lit.a)-proiecte de
dezvoltare a unităților industrial și pct-ul 7 lit.f )– abatoare.
Construcții proiectate.
Pe amplasament se propun mai multe clădiri care să deservească fluxului tehnologic: hala
de producție, clădire acces și magazin de prezentare, construcții pentru stația de epurare,
platforme și drumuri interioare, parcări autovehicule.
Suprafața construită totală a clădirilor însumează 4674,46 mp, iar suprafața desfășurată
5433,39 mp.
Hala P + 1.
Hala abatorului constituie un volum unitar, in care se desfasoara doua tipuri principale de
activitati: productie si administratie. Astfel, parterul constructiei – cu o suprafata utila de
4067.43mp – gazduieste incaperile necesare instalarii echipamentelor ce realizeaza fluxul
tehnologic efectiv si incăperile conexe. Spatiul de productie se imparte in 3 zone
principale: zona foarte murdara (unde se face receptia materiei prime), zona murdara
(unde pasarile sunt sacrificate si eviscerate) si zona curata (racire, taiere, cantarire si
ambalare carne). In continuare se afla tunelurile de congelare, prin care produsele ajung
in depozitele reci. La capatul opus se afla zona de livrare si vestiarul muncitorilor din zona
rece. Pe latura S-E, la parter sunt insirate anexe, spatii tehnice, depozitari si vestiarele
pentru cele 3 zone ale productiei. Parterul contine o serie de puncte de aprovizionare, de
evacuare a deseurilor si de livrare a produselor, dupa cum urmeaza: in zona de receptie
marfa exista o intrare si o iesire pentru camioane, spatiul disponibil permitand accesul
simultan a 2 camioane in paralel; in zona de deseuri exista 2 usi pentru evacuarea
deseurilor; pe latura S-E exista accese pentru depozitul de ambalaje, sala de masini,
depozitul de navete, depozitul pentru materiale de curatenie si atelier; pe latura N-E exista
2 goluri de usa cu burduf pentru incarcarea simultana a 2 dube si 1 camion; pe latura N-V
va fi depozitul de condimente. Pentru accesul muncitorilor la postul de munca in fiecare zi,
acestia trebuie sa intre din exterior in vestiarele corespunzatoare (prin sasuri dedicate).
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Dupa parcurgerea fluxului vestiarelor, la iesire inspre spatiile de lucru, operatorii trec prin
dispozitive de dezinfectare. Aceste dispozitive se vor folosi si in cazul deplasarii spre
spatiul de servit masa. La etaj se regasesc birourile administrative cu anexele si
depozitarile necesare. Aceste incaperi sunt organizate de-a lungul unui hol care leaga
zona administrativa de spatiul de servit masa, pentru a asigura acccesul tuturor
angajatilor la aceasta functiune. Trecerea dintre cele doua tipuri de spatii se face printr-o
usa-filtru cu card/cod de acces. Funcțiuni prevăzute în hala abatorului:
Funcțuni prevăzute

Suprafața utilă, m2.

Parter

4067,53

Zona recepție pasari

454,73

Zona sacrificare

295,80

Zona eviscerare

282,86

Zona răcire cu aer

201,11

Zona tăiere, cântărire și ambalare

948.58

Depozit condimente

6,80

Zona marinare carne

20,74

Zonă tocare carne + MDM

40,18

Zona paletizare

60,03

Depozit refrigerare 1

205,80

Depozit refrigerare 2

60,03

Sala așteptare pentru șoferi

13,16

Vestiar pentru zona frigorifică

20,33

Birou producție

20,10

Depozite frig, 1 și 2

357,86

Spațiu depozitare produse neconforme

3,36

Sas

27,30

Spațiu pentru tunel congelare 1 și 2.

74,70

Spațiu livrare produse finite

75,00

Spațiu depozitare paleți din lemn

10,40

Birou facturare

18,04
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Grup sanitar

7,92

Hol

56,98

Birouri medic veterinar și șef abator

30,74

Atelier întreținere și magazie piese

67,38

Depozit pentru materiale curățenie, igienizare

24,12

Depozit pentru navete și paleți din plastic

206,22

Sala de mașini

43,12

Depozit ambalaje

80,08

Vestiar zona curată(femei)

45,56

Filtru sanitar

10,59

Grupuri sanitare, bărbați/femei

9,97

Sas

3,78

Vestiar zona curată bărbați

22,37

Camera centrală termică

46,73

Hol

9,80

Casa scării

19,92

Hol

14,80

Vestiar zona murdară

22,76

Filtru sanitar

7,08

Grup sanitar

6,24

Sas

2,52

Vestiar zona foarte murdară

22,76

Spațiu pentru stocarea tempoară a deșeurilor

109,12

Etaj

697,106

Camera server

9,84

Depozit birotică

18,86

Grupuri sanitare birouri

21,31

Oficiu

8,61

Secretariat

28,50
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Birou director tehnic

32,40

Birou

27,36

Sală de ședințe

41,61

Birouri
funcționale(aprovizionare,
contabilitate, resurse umane

desfacere, 208,63

Pasarela

62,70

Holuri

100,39

Spațiu pentru servirea mesei

71,25

Oficiu

10,26

Spălător +uscător

37,60

Camera de comandă

26,40

Pasarelă

18,75

Suprafata utila totala a halei

4764,54

Caracteristici constructive ale halei:
Din punct de vedere structural, construcția se propune a se realiza pe o structură din
metal, cu fundații izolate din beton sub stâlpi. Acoperisul va fi fixat pe grinzile metalice si
va fi alcatuit din panouri termoizolante tip sandwich cu tabla cutata.
Finisajele exterioare: peretii cladirii vor fi realizati din panouri tip sadwich cu tabla cutata,
incadrandu-se in estetica tipica halelor industriale. Geamurile vor fi de tip termopan, cu un
grad sporit de eficiență termică, având ramă din PVC.
Finisajele interioare: pentru pardoseli se propun finisaje din beton elicopterizat. Finisajul
peretilor va fi asigurat de tabla cutata a panourilor de compartimentare, respectiv tencuiala
peretilor interiori de comapartimentare din gips-carton. In spatiile birourilor, planul superior
se va inchide cu tavane false. In spatiile de productie inchiderea superioara se va realiza
din panouri sandwich.
Tamplariile interioare se vor realiza din profile PVC, care ofera ca avantaj curatarea
usoara si sterilitate crescuta.
In zonele permanent reci se vor folosi panouri termoizolante tip sandwich. Astfel, pentru
inchiderea superioara a spatiilor frigorifice, se vor folosi panouri sandwich cu grosime de
20 cm, iar pentru incaperile nerefrigerate panouri sandwich de 10 cm grosime.
Stație de epurare (compusa din bazine si anexe) – va cuprinde urmatoarele functiuni:
Subsol: bazin aspirație pompe (2.25mp), bazin omogenizare (53.81mp), bazin contact
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(21.00 mp ), bazin namol( 10.50mp), bazin aerare (275.40mp). Parter: camera filtru
parabolic (11.63mp), camera panou electric (8.22mp), camera unitate de flotatie (79.50m)
,grup social (2.10mp), camera suflante(7.70mp). Suprafața interioară a stației de epurare
va fi de 472.11 mp.
Construcția pentru pază și magazin de prezentare va avea o suprafață utilă de 28,76
mp, regim de înălțime parter și va cuprinde urmatoarele functiuni: cabină portar(4.20mp),
grup sanitar (3.30mp),sas (2.64mp), magazin de prezentare (18.62mp).Constructia
magazinului de prezentare se va realiza din caramida portanta si samburi si centuri din
beton, pe fundatii continue
Amenajari exterioare – Lucrări privind utilitățile
Se propun lucrări exterioare, de realizare a drumurilor de acces, lucrări de amenajare a
acceselor pietonale și auto, care vor cuprinde o parte din parcelă. Se va amenaja zona de
acces pentru muncitori pe latura S-E a clădirii si un acces separat pentru personalul
birourilor pe latura N-E. Pe laturile N-E, S-E si N-V vor fi diversele accese auto pentru
aprovizionare si livrare. Se vor asigura locuri de parcare conform standardelor în vigoare,
pentru 40 de angajati, 2 locuri de parcare pentru autocare si 25 parcari pentru dube. In
zona de livrare se vor amenaja rampe pentru 2 dube si 1 camion. Vor exista pe
amplasament trasee auto pentru camioanele si dubele care deservesc aprovizionarea si
livrarea, spatiile carosabile fiind marginite de borduri. Pentru suprafetele carosabile se vor
realiza lucrări de săpături şi umpluturi prin compensări de terasamente. Sistemul rutier va
fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu
următoarele straturi rutiere: strat din pavele – h = 10,00 cm; strat din nisip – h = 4,00 cm;
strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici 4% in situ – h = 20,00 cm; strat de nisip – h =
2,00 cm; strat de fundatie din balast – h = 30,00 cm. Incinta obiectivului va fi îmrejmuită
pe toate laturile. Împrejmuirea va fi realizata din metal, cu montanti din teava de otel si
fundatii izolate. În cele doua puncte de acces auto se vor pozitiona 2 porti rulante pentru
controlul traficului spre si dinspre obiectiv.
Instalații electrice
Obiectivul se va alimenta din Sistemul Energetic Național. Alimentarea cu energie
electrică a investitiei, din reţeaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord
eliberat de S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului şi conform studiului de soluţie
întocmit de S.C. Electrica S.A. la comanda beneficiarului.
Din postul de transformare se va alimenta cu energie electrica tabloul electric
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general al obiectivului. Contorizarea se va realiza pe medie tensiune. Suplimentar se vor
realiza subcontorizari in tablourile de joasa tensiune, pentru depozite si spatiile de
productie.
De la tabloul electric general se vor alimenta tablourile electrice secundare din intreaga
investitie. Astfel pentru fiecare functiune se prevede un tablou electric din care se
alimenteaza receptoarele electrice aferente.
Puterea electrica instalata estimata este de 540 kW si putere electrica absorbita de
378 kW.
În incinta obiectivului va fi realizat un post de transforare de 1 MW/20-04 kV . postul de
transformare va fi suprateran, montat în alveolă prefabricată
Instalatia pentru compensarea puterii reactive va fi compusa din 2 baterii de
condensatoare de joasa tensiune, cu 10 trepte inegale de reglaj. Instalația se va monta în
apropierea tablului general de distribuție.
Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, alimentarea circuitelor de
prize, aparate de climatizare si ventilare, pompe şi ventilatoare.
Receptoarele electrice din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe
negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului .
Pentru iluminarea spatiilor de depozitare se prevad corpuri de iluminat cu lampa
LED 160 W, montate suspendat.
Iluminatul exterior, se realizeaza corpuri de iluminat LED de 150 W, IP 65, IK 10, montate
pe fatada.
Corpurile pentru iluminatul de evacuare vor fi echipate cu două tuburi fluorescente 8 W şi
cu acumulatori locali autonomie 2 h. Corpurile de iluminat pentru marcarea ieşirilor vor
avea inscripţia EXIT, iar cele pentru marcarea căilor de evacuare vor avea inscripţionat o
săgeată indicatoare.
În proiect au fost prevăzute instalații pentru: iluminat de siguranta pentru marcare hidranti
incendiu, interiori și exteriori, iluminat de securitate impotriva panicii, având în vedere că
unele spații au suprafețe care depășesc 60 mp, iluminat de siguranţă pentru continuarea
lucrului în centrala de semnalizare incendiu, tablou electric general si centrala termica.
În proiect s-a prevăzut un sistem de supraveghere video permanentă complex care
utizează camere color de înaltă rezoluţie.
Imagini video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului.
Priza de pamant prevazuta este naturala, inglobata in structura cladirii si este realizată cu
conductor OLZn 40x4 mm, utilizandu-se structurile suport pentru stalpii metalici si armaturile
montate in radierul cladirii unite intre ele cu conductor de otel beton.
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Toate partile metalice din cladire - tevi, jgheaburi, grinzi, profile - vor fi conectate la priza de
pamant prin legaturi de echipotentializare.
Instalația de paratrăznet se va dota cu două dispozitive PDA, cu montare pe un catarg
deasupra acoperisului avand conductoarele de coborare conectate la priza de pamant a
cladirii.
Instalatii de alimentare cu apa rece si calda
Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste
conditiile de potabilitate – Legea 458/2002 republicată.
Cladirile vor dispune de o echipare completa cu obiecte sanitare si accesorii. Alimentarea
cu apa se va realiza de la reteaua publica de apa existenta in localitatea Sanpaul. Titularul
proiectului și-a propus ca alimentarea cu apă să fie asigurată și din sursă proprie, două
puțuri forate amplasate în incinta obiectivului. Pentru compensarea debitelor maxime
orare și rezerva necesară combaterii incendiului se va realiza un rezervor semîngropat V
= 100 mc.
Reteaua interioara de alimentare cu apa calda si rece se va realiza cu ajutorul conductelor
din polipropilena cu insertie de fibra compozita.
Coloanele de distributie din polipropilena cu insertie de fibra compozita se vor izola cu
izolatie tip Kaiflex de 9mm.
Apa calda menajera se va realiza in centrala termica cu ajutorul a doua boilere de 1000
de litri.
Instalatii de canalizare ape uzate menajere, tehnologice și pluviale.
Preluarea şi deversarea apei uzate menajere, din interiorul imobilului, în reţeaua
exterioară se va face printr-un sistem de conducte din PVC, special concepute pentru
instalaţiile de canalizare interioară. Imbinarea ţevilor şi a fitingurilor se va realiza cu
ajutorul mufelor şi inelelor de cauciuc.
Pentru toate punctele de utilizare a apei în scopuri igienico-sanitare se prevăd
racorduri de canalizare.
Soluţia aleasă pentru reţeaua exterioară de canalizare este cu conducte din PVCKG SN4,
special destinate instalaţiilor de canalizare exterioare pentru construcţii.
Apele uzate menajere sunt colectate prin reţeaua de canalizare proprie alcătuită din
reţeaua interioară şi reţeaua exterioară de incinta, şi conduse spre statia de epurare
amplasata in imediata vecinatate a cladirii.
Preluarea apelor uzate tehnologice se va realiza cu conducte din policlorula de
vinil pentru instalatii de canalizare exterioara (PVCKG) montate sub cota 0,00.
Pozarea conductelor cu diametrul de Ø110 se realizeaza cu o pantă de 0.012 pe un pat
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de nisip avand o grosime de 10 cm. Apele uzate sunt colectate prin reţeaua de
canalizare şi conduse spre statia de epurare.
La toate schimbările de direcţie şi la distanţe de maxim 70m în aliniament vor fi montate
cămine de vizitare cu camera de lucru avand diametrul de 800 mm. Caminele de
vizitare amplasate vor fi prevazute cu capace si rama din fonta pentru trafic usor/mediu in
functie de amplasare
Preluarea şi evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii se va realiza printr-un
sistem gravitational. Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul receptorilor de
terasa si evacuate la reţeaua exterioară cu ajutorul reţelei de conducte.
Reteaua exterioara de incinta va fi compusa din camine si tuburi de canalizare din PVCKG
(tuburi cu mufa si inele de cauciuc din PVC pentru retele exterioare).
Apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor cu ajutorul gurilor de scurgere,
vor fi conduse spre separatorul de hidrocarburi pentru o tratare de posibilele hidrocarburi
înainte de descarcarea acestor ape in canalul collector existent in zona.
Separatorul de hidrocarburi va fi un separator cu filtru coalescent si decantor de
namol dimensionat pentru un debit de 70 l/s. Parametri apei la evacuare din
separator sa corespunda cerintelor normativului NTPA 001/2005.
Instalaţiile exterioare de canalizare pluvialăse vor realiza din ţeavă PVC SN4 pentru
reţele exterioare pozate sub adâncimea de îngheţ , într-un pat de nisip.
La toate schimbările de direcţie şi la distanţe de maxim 70m în aliniament vor fi montate
cămine de vizitare.
Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmatoarelor tipuri de instalatii:
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti interiori;
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori.
Pentru alimentarea cu apă a hidrantilor interiori, se va realiza o distributie inelara.
S-au prevăzut doi hidranti exteriori supraterani Dn80.
Rezerva pentru combaterea incendiului se va înmagazină în rezervorul V= 100 mc.
Instalații de încălzire și climatizare
Spatiile de productie se vor climatiza cu centrale de ventilare avand baterii de incalzire cu
agent termic apa calda si glycol, iar bateriile de racire sunt in detenta directa.
În incaperea de receptie a puilor, vor fi fi montate ventilatoare de acoperis care vor evacua
aerul, iar admisia aerului se va realiza prin grile de perete cu clapete motorizate
comandate automat.
Prepararea agentului termic pentru procesele tehnologice, pentru apa calda menajera,
pentru radiatoare si ventiloconvectoare s-au dimensionat doua cazane, fiecare cu puterea
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de 440 kW. Cazanele vor furniza agent termic, apă caldă la temperatura de 90/70 0C.
Cazanele vor fi echipate cu pompe de circulatie.
Pentru preparare apei reci necesara la racirea birourilor s-a ales un chiller racit cu aer, cu
modul hidraulic incorporat. Chillerul va fi montat pe acoperis. Circuitul chillerului va fi
umplut cu amestec de apa cu glicol. Chillerul va furniza apa rece la temperatura de
7/120C. Pentru alimentarea ventiloconvectoarelor se va utiliza apa rece curata la 9/14 0C.
Separarea celor doua circuite, apa cu glicol si apa curata, se va realiza cu un schimbator
de caldura cu placi.
Pentru preparare apei calde menajere necesara la dezinfectarea incaperilor, utilajelor si
pentru dusuri s-au dimensionat doua boilere cu capcitatea de 1000 litri fiecare. Unul dintre
boilere va avea si rezistenta electrica pentru a fi posibila ridicarea temperaturii apei calde
menajere peste valoarea de 60 0C.
Echipamente și utilaje destinate obiectivului.
Nr.
Crt.

Echipament/utilaj/
dotare

1.

Post TRAFO –
1MW

2.

Statie de epurare

3.

Echipamente
pentru sistemul
termic si ventilație

Caracteristici tehnice și funcționale
1(2) celule de linie cu întrerupător și /sau separator
1(2) celule Trafo consumator cu întrerupător și 3
transformatoare de curent pentru protecție si măsura energie
1 celulă de măsură cu 3 transformatoare de tensiune
1 celula servicii proprii
Instalații de servicii proprii 0,4kV c.a. și 24V c.c. cu redresor
automat 230Vca/24Vcc si baterie de acumulatori 24Vcc;
Debit zilnic mediu Q24:
350-450 m3/zi
Debit orar mediu QH: 25-35 m3/h
Debit orar maxim Qm: 40-60 m3/h
Caracteristicile apei epurate vor fi in conformitate cu prevederile
normativului NTPA 001/2005.
Deshidratare nămol:
- substantă uscată la intrare 6 - 7,5%
- capacitate de prelucrare 2 – 2,5 m3/h
- umiditatea fazei solide > 18%
- suspensii în lichidul separat 0,1-1% s.u.
- perioada de functionare/zi 8/24 ore
- putere motor antrenare 10 - 12 kW
- putere raclor de namol 0,20 – 0,30 kW
1. Două cazane cu functionare pe gaz, 90/70, cu puterea
termică de 440 kW, fiecare, complet echipate.
2. Schimbator de caldura cu placi, P=180-220kW
3. Schimbator de caldura cu placi, p=60-70kW
4. Chiller pentru climatizarea birourilor =55-65kW
5. Boiler pentru preparare apa calda consum, min v=800L
6. Vas de expansiune pentru cazane min 150 L
7. Sistem de expansiune cu compresor pentru circuitul de
incalzire CU500.6+C.10.1-3.75 F Connect
8. Sistem de expansiune cu compresor pentru circuitul de apa
calda cu glicol CU400.6+C.10.1-3.75 F Connect
9. Vas de expansiune pentru apa rece curata SU80.3
10. Vas de expansiune pentru boiler SU400.6
11. Sistem de adaos fara pompa, pentru adaos de apa in
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Nr.
Crt.

Echipament/utilaj/
dotare

Caracteristici tehnice și funcționale
instalatia de incalzire
12. Sistem de adaos cu pompa, pentru adaosul de apa in
instalatia de apa calda cu glicol
13. Statia de dedurizare
14. Pompa de circulatie electronica cu convertizor de frecventa
pentru circuitul de radiatoare Q=2.15 mc/h, H=7mca
15. Pompa de circulatie electronica cu convertizor de frecventa
pentru circuitul de baterii de incalzire din ventiloconvectoare
Q=2.6mc/h, H=7mca
16. Pompa de circulatie electronica DUBLA cu convertizor de
frecventa pentru circuitul primar al oparitorului, Q=29mc/h,
H=20mca
17. Pompă de circulatie electronica cu convertizor de frecventa
pentru circuitul primar al schimbatorului de caldura Q=8.6mc/h,
H=8mca
18. Pompă de circulatie electronica cu convertizor de frecventa
pentru circuitul secundar al schimbatorului de caldura,
Q=8.6mc/h, H=35mca
19. Pompa de circulatie electronica DUBLA cu convertizor de
frecventa pentru circuitul primar al boilerelor, Q=5mc/h, H=5mca
20. Pompa de recirculare apa calda de consum Q=1mc/h,
H=5mca
21. Pompă de circulatie electronica cu convertizor de frecventa
pentru circuitul de baterii de racire din ventiloconvectoare
Q=10.5mc/h, H=20mca
22. Pompa de recirculare pentru cazane Q=18.9mc/h, H=6mca
23. Pompa de umplere instalatie Q=0.5 mc/h, H=20mca
24. Ventiloconvector de tavan cu refulare pe patru directii, pentru
sistem pe 4 tevi, complet echipat
25. Recuperator de caldura montat in tavanul fals Q=1500mc/h,
H=150 Pa cu 2 ventilatoare cu inverter total independente,
rezistenta electrica de preincalzire de 5.5kW
26. Recuperator de caldura montat in tavanul fals, Q=500mc/h,
H=150Pa, cu 2 ventilatoare cu inverter total independente,
rezistenta electrica de preincalzire de 2.5kW
27. Ventilator evacuare aer din grup sanitar si oficiu,
Q=200mc/h, H=100Pa

4.

5.

Linie de umplere
automata a masinii
de ambalat cu
termoformare
Linie transport
navete

6.

Linie abatorizare

7.

Linie de ambalare

8.

Statie de igienizare
a spatiilor de
productie

9.

Instalatii frigorifice
si de climatizare a

Cuprinde: sistem de ridicare cimbere, banda transportoare cu
racleti, sistem de dozare cu cantar
2 conveioare suspendarete pentru transport navete din plastic,
dotat cu motoare electrice si structura galavanizata sau INOX
Capacitate: 4000 capete/ora, cu greutatea pasarilor intre 1.500
si 2800 grame, formata din linie de sacrificare, linie de
eviscerare, linie de racire, linie de transare
Formata din 9 linii (conveioare/benzi) cu moto-reductoare,
prevazute cu blaturi laterale, picioare din inox reglabile pe
inaltime
Formata din statie principala booster cu puterea de minim 5kw,
cu 9 sateliti de spumare din care minimum 6 cu utilizare
concomitenta, dotati cu lance de spumare si clatire,si 9 role de
furtun
Formata din :
1. instalatie de climatizare a spatiilor de productie cu aport de
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Nr.
Crt.

Echipament/utilaj/
dotare
spatiilor de
productie

10.

Electrostivuitor

11.

Transpalet electric

12.

Masina de spalat
navete

13.

Ecluze sanitare

14.

Feliator piept

15.

Depielitator

16.
17.

Grader/batcher
Masina de tocat

18.

Masina de ambalat
tip “Tray sealer”

19.

Masina de ambalat
cu termoformare

20.

Linie de dezosare
mecanica (MDM)

21.

22.

23.

Unitate de
producere aer
comprimat
Cantar cu
etichetare și 2
capete printare
Cantar cu
etichetare cu un 1
cap printare

24.

Capsator pungi

25.

Linie de spalat si
uscat rufe

26.

Vitrina frigorifica

Caracteristici tehnice și funcționale
aer proaspat pentru zonele de sacrificare , eviscerare si
ambalare capabila sa asigure in sala de ambalare temperatura
de 8-12grade C
2. instalatie frigorifica de racire rapida pentru carcasa pasare
capabila sa aduca temperatura carcasei la maxim 4 grade C cu
o putere frigorifica instalata de minimum 400 kw, cu sistem
prepara apa racita
3. instalatie frigorifica pentru 2 tunele frigorifice de congelare
rapida capabila sa asigure congelarea unei cantitati de 10 tone
la temperatura de minim-30 grade C
4. instalatie frigorifica pentru depozitele de produse congelate
capabila sa mentina temperatura interioara la minim -18grade C
5. instalatie frigorifica pentru depozitele de produse refrigerate
capabilă sa mentina temperatura interioara in intervalul 0-2grade
C
Catacteristici :- capabil sa ridice minimum 800kg la inaltimea de
minim 4 metri, configurat pentrun depozit figorific
Caracteristici:capaciate minim 1000kg
Configuart pentru deopozite frigorifice
Capaciate minim 700navete /ora
Constructie din inox, cu minim 3 faze de operare :prespalare,
spalare si clatire
Dotate cu spalator si dezinfector maini, si spalator talpi
incalataminte
Dotat cu lame orizontale de feliere a pieptului dezosat refrigerat.
Dotat cu benzi de intratre si evacuare.
Dotat cu benzi , capabil sa depileze piept cu os, piept far os ,
pulpa cu os , pulpa fara os
Dotat cu minim 12 porti si banda de alimentare
Construita din INOX, Capaciate minim 500kg/ora
Construita din INOX si alte materiale non corozive, dotata cu
pompa de vacum, conveioare de incarcare , pozitioanare si
evacuare , dotat cu matrita cu 4 cuiburi
Construita din INOX si alte materiale non corozive,cu indexul
matritei cuprins intre 500 si 700 si latime film cuprins intre 300si500 mm
Ansamblu format din masina de dezosat cu capaciatea de minim
500kg /ora și motor de min 5kw si separator cu capaciatea de
min 400kg/ora si motor de min 3kw
Dotata cu compresor cu surub de mimim 4 mc/min cu presiune
de lucru intre 4 si 12 bari, uscator de aer si rezervor de aer cu
capaciatea de 4500 -6000litri
Capabil sa aplice o eticheta pe partea superiara si una pe partea
inferioara a produsului, cu latime minima de imprimare de 85
mm, cu benzi de separare , cantarire si etichetare
Capabil sa aplice o eticheta pe partea superioara a produsului si
cu latime minima de imprimare de 85 mm, cu benzi de separare
, cantarire si etichetare
Actionare pneumatica si falci fixe
Utilizeaza clipduir de tip K100
Formata din masina de spalat rufe si masina de uscat rufe cu
capacitatea de minim 20 kg rufe /ciclu de spalare
Lungime de 3000-3500 mm, latimea suprafetei de expunere
minim 800 mm, interval de temperatura 0-4 grade C
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Pe amplasamentul obiectivului nu va fi depozit de carburanți.
Bilanțul teritorial:
Suprafata totala a terenului = 21916 mp
Suprafata construita existenta = 0 mp
Suprafata construita propusa = 4674.46 mp
Suprafata desfasurata existenta = 0 mp
Suprafata desfasurata propusa = 5433.39 mp
Procentul de ocupare a terenului.
- existent – POT = 0%
- propus – POT = 21.32%
Coeficientul de utilizare a terenului.
- existent – CUT = 0
- propus – CUT = 0.25
Descrierea etapelor de realizare a proiectului(construcție, funcționare, demontare,
dezafectare/închidere/postînchidere).
Programul de construcţie cuprinde: predarea amplasamentului şi a cotei 0 de către
beneficiar şi proiectant constructorului, și organizarea de şantier.
Lucrările de execuție ale construcției se vor desfășura în 5 etape:
-etapa I : săpătura generală şi infrastructura compusă din fundaţii
-etapa II : suprastructura
-etapa III : instalaţii şi finsaje
-etapa IV : amenajări exterioare, accese, instalatii edilitare
-etapa V : montaj echipamente
Toate utilajele, anexele, depozitele și birourile necesare lucrărilor de execuție se vor
amplasa în incintă proprie. Birourile și vestiarele personalului vor funcționa într-o
construcție provizorie P, din elemente structurale metalice și închideri și compartimentări
ușoare prefabricate, amplasată în incintă proprie. Clădirea va avea cca. 30,00mp
construiți. În funcție de numărul de angajați ai antrepenorului general și ai constructorilor,
precum și în funcție de numărul de ore și de schimburi în care se lucrează, numărul
clădirilor poate fi mai mare. Acestea se vor amplasa una lângă cealaltă, formând un
pachet compact, fiind usor de alimentat cu utilități și ocupând o suprafață cât mai mică de
teren. Pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de execuție întreaga proprietate pe a cărei
13

suprafață se intervine va fi împrejmuită. Pe limita de proprietate, ca delimitare, va fi folosit
provizoriu un gard metalic opac din elemente metalice ușoare, prefabricate montate pe
țeavă rectangulară, și sprijinite la suprafața solului pe blocuri de beton prefabricate.
Organizarea de șantier se va face cu protejarea zonei verzi. La finalizarea lucrărilor
suprafața ocupată temporar de obiectele și utilajele necesare desfășurării lucrărilor va fi
amenajată și tratată conform planului de situație întocmit la începerea lucrărilor. Lucrările
se vor executa menținându-se o stare de curățenie corespunzătoare, îndepărtând excesul
de material, înainte ca acestea să stânjenească buna desfașurare a lucrărilor. Suprafețele
verzi existente vor fi protejate pe toată durata de execuție a lucrărilor de construcții.
Materialele se vor depozita în grămezi, stive sau lăzi în locuri ferite și protejate. Ele se vor
acoperi imediat după livrare la șantier, pentru a se evita expunerea la intemperii și
degradarea, în scopul reducerii cantității de deșeuri și resturi. Nu sunt necesare măsuri de
protecţie a vecinătăţilor.Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea
accidentelor de lucru sau a incendiilor. Conform graficului de eșalonare al investiției,
durata lucrărilor de organizare de șantier, construcții – montaj, probe tehnologice și
punerea în funcțiune va fi de 36 de luni. Recepţia finală se va organiza în termen de 12
luni de la recepţia preliminară.
Etapele propuse la încetarea activităţii de producție:
- elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demolarea instalației;
- solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activităţii;
- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor, menajere şi a tehnologice;
- evacuarea din incintă a tuturor instalaţiilor care au fost utilizate în activitatea
de producție; în funcție de starea tehnică a echipamentelor acestea se pot reutiliza pe
un alt amplasament;
- sortarea deșeurilor din materiale de construcții rezultate din demolări și
- valorificarea sau eliminarea controlată a acestora;
- testarea solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de
activitate şi necesitatea oricărei remedieri a solului.
Obiectivul a fost proiectat pentru o durată de functionare nedeterminată.
Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul
producerii energiei necesare asigurării producţiei.
Pentru alimentarea utilajelor şi echipamentelor din dotarea obiectivului, iluminatul interior
şi exterior, pompe, ventilatoare,etc. se va folosi energie electrică.
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Obiectivul se va alimenta din Sistemul Energetic Naţional, linia de medie tensiune LEA 20
kV, sau stația de transformare de 110 kV, din apropierea amplasamentului, prin
intermediul unui post de transformare, 1 MW/20- 0.4 kV, amplasat în incinta obiectivului.
Puterea instalată este de 548 kW, puterea simultan absorbită, 378 kW.
Energia termică se va produce într-o centrală termică echipată cu două cazane
funcționare pe gaz cu puterea termică de 440 kW, fiecare
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cu

Tabel nr. 1.1. Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energe

ACTIVITATEA
DENUMIRE
CANTITATE
Alimentare utilaje,
echipamente,iluminat
interior şi exterior
Incalzire spatiala, apă caldă
menajeră,consum
tehnologic.

RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PRODUCŢIEI
DENUMIRE
CANTITATE
FURNIZOR
ANUALĂ
Energie electrică
Gaze naturale
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786 MWh
1428 MWh

Sistem Energetic
Naţional
Rețeaua de distribuție a
gazelor naturale.

Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice
periculoase
Pentru implementarea proiectului vor fi necesare materiale atât pentru realizarea
investiţiei cât şi pentru operarea acesteia, după punerea în funcţiune. Materialele de
construcţe se vor transporta şi introduce în operă de către antreprenori, etapizat, conform
graficului de executie al lucrarilor.
Se vor folosi elemente prefabricate şi confecţii metalice realizate în bazele de producţie
ale constructorilor sau în uzinele producătorilor. Betoanele vor fi transportate de la stații
de preparare autorizate.
Materiale utilizate la realizarea construcțiilor de pe amplasament:
-

betoane preparate în stații de betoane autorizate, utilizate pentru fundații, rigole

pentru apele pluviale, drumuri și platforme interioare, realizarea pavimentelor și a
trotoarelor perimetrale construcțiilor proiectate;
-

beton rutier pentru aleile carosabile;

-

grinzi și stâlpi metalici;

-

fier beton și oțel beton pentru armături;

-

ferme metalice pentru acoperiș;

-

panouri sandwich din tablă izolată anticorosiv și termic cu poliuretan sau vată

minerală;
-

cărămizi;

-

jgheaburi și burlane metalice vopsite în câmp electrostatic;

-

elemente de închidere (uși, ferestre) din metal , mase plastice și sticlă;;

-

țevi pentru construcții și instalații din oțel zincat și PVC, PVCKG, PP, PEHD,
armături și fitinguri pentru instalații;
-

cabluri și tablouri electrice pentru instalații interioare și exterioare de forță,

semnalizare-automatizare, paratonerie și iluminat;
-

pământul în exces rezultat din excavații se va utiliza pentru sistematizarea verticală

a terenului;
-

produse de carieră pietriș și piatră spartă se vor folosi pentru realizarea

infrastructurii platformelor și a drumurilor interioare.
Cantitățile de materiale utilizate pentru realizarea construcției vor fi conform devizelor pe
categorii de lucrări, care se vor elabora de proiectant, în faza de proiect tehnic.
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Utilizarea elementelor prefabricate va reduce perioada de execuţie a lucrărilor şi va
minimiza generarea deşeurilor pe şantierul de construcţie al obiectivului. La construcţia
obiectivului nu se vor utiliza materiale cu caracteristici periculoase.
Cantitatile de materii prime și materiale estimate, pentru funcţionarea obiectivului sunt
prezentate in tabelul 1.2.
Tabel nr. 1.2. Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele şi preparatele
chimice.
Puii de carne care vor fi abatorizați în instalația proiectată, sunt crescuți în fermele proprii
și vor fi transportați cu autovehicule proprietatea titularului. SC OPREA AVI-COM SRL,
deține și ferme pentru creșterea găinilor ouătoare. Găinile, după depopularea
adăposturilor, vor fi transportate pentru abatorizare și procesare în instalația proiectată.
Transportul păsărilor se va face în navete din material plastic. Autovehiculele încărcate cu
navetele pline vor fi introduse în hală, în compartimentul destinat recepției păsărilor.
Spălarea și igenizarea navetelor, autovehiculelor, a spațiilor destinate producție, utilajelor
și echipamentelor a ustensilelor folosite pentru procesare, se vor efectua cu respectarea
normelor sanitar-veterinare. Se vor folosi substanțe omologate pentru utilizarea în
unitățile din industria alimentară. În proiect au fost prevăzute un spațiu special destinat
depozitării acestor substanțe, iar pentru utilizare: mașina pentru spălat navete și instalație
pentru spălare-igienizare cu nouă sateliți, amplasati în zonele destinate activității de
producție. Pentru spălare-igienizare se vor utiliza soluții diluate, având concentrații de 2- 5
% substanță activă. Diluția se va face automat în instalațiile de spălare-igienizare.
Produsele finite se vor livra beneficiarilor, în ambalaje din polietilenă, poliester și hârtie –
carton. Activitățile de mentenanță vor solicita piese de schimb pentru utilaje, componente
electrice și electronice , materiale pentru birotică. Un stoc minim necesar va fi depozitat în
magazia atelierului de întreținere și în spațiu din zona administrativă.
Pe amplasament nu se va depozita motorină. Autovehiculele se vor alimenta de la stațiile
de distribuție. Manipularea mecanizată a diferitelor materiale se va face cu echipamente
cu acționare electrică.
Denumirea
materiei
prime, a substanței
sau
preparatului
chimic
Pui și găini, 4000 buc.
abatorizate/h
Ambalaje
din
polietilena
Ambalaje
din
polistiren
Ambalaje din hârtiecarton

Cantitatea,
t/an

Categoria
Periculoase/
Nepericuloase

Periculozitate/
Fraze de risc

Modul
de
depozitare

16.640

N

-

32

N

-

50

N

-

200

N

-
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În hala de
receptie
În magazia de
materiale

Substanțe
pentru
dezinfecție

folosite
spălare-

În funcție de
necesități

Uleiuri și unsori pentru
lubrefierea
echipamentelor

În funcție de
necesități

P

Piese de schimb

Conform
programelor
de întreținere
a utilajelor
În funcție de
necesități

N

Conform
tehnice
securitate
substanțelor
chimice
periculoase
-

N

-

În
încăperea
din
zona
administrativă

H315: Provoacă
iritarea
pielii.
H318: Provoacă
leziuni
oculare
grave.
H335:
Poate
provoca
iritarea
căilor respiratorii.

În
rezervorul
prevăzut
în
stația
de
epurare pentru
reactiv corecție
pH

Materiale
birotică

pentru

P

Reactivi pt. stația de
epurare-corecție pH
Ca(OH)2

În funcție de
necesități

P

Polielectroliți
pentru
floculare, utilizat în
stația de epurare

În funcție de
necesități

N

Reactiv
pentru
regenerarea
schimbătorului de ioni
din
stația
de
dedurizare a apei
pentru
alimentarea
cazanelor(Nacl)

În funcție de
necesități

N

În spațiu
destinat pentru
depozitarea
substanțelor
chimice
fișelor În
magazia
de atelierului de
ale întreținere

H 314-provoacă
arsuri ale pielii și
lezarea ochilor
-

În magazia de
material

În
rezervorul
prevăzut
în
stația
de
epurare pentru
reactiv
de
floculare
În
încăperea
destinată
amplasarii
centralei
termice.

Tehnici care vor fi aplicate în instalație pentru utilizarea eficientă a materiilor prime si
auxiliare
- se vor utiliza doar materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi şi sunt însoţite după
caz de declaraţii de conformitate, certificate sanitar - veterinare, fişe tehnice de securitate.
- se va menţine un inventar detaliat al materialelor utilizate pe amplasament;
- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă
modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie
minim sau nul;
- se va ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale
auxiliare;
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- se face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei
acestora;
- studierea permanentă a progreselor în domeniul abatorizării păsărilor şi procesării și
aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul minimizării impactului asupra
mediului înconjurător (ex. evitarea pe cât posibil a utilizării substanțelor pentru spălare
dezinfecție cu clor activ);
- traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si
materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare
Alte tipuri de poluare fizică sau biologică
Principalele surse de zgomot, în perioada de realizare a lucrărilor de construcţii-montaj
sunt utilajele de construcţii.
Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în
funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă
orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de
ecranare.
Activităţile din organizarea de șantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis,
şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd
ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi
psihosenzorială normală a atenţiei – 87 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu admis
la locurile de muncă pentru expunerea zilnică la zgomot.
În perioada de operare a instalației, zgomotul de intensitate crescută poate fi generat de
compresoarele instalațiilor de frig, sistemele de transport interfazic, aprovizionarea cu
materii prime și livrarea produsului finit, autovehiculele folosite pentru transport.
Pentru atenuarea intensităţii zgomotului generat de sursele fixe de zgomot, amplasarea
acestora va fi în construcţiile proectate și vor fi luate măsuri de izolare fonică. Închiderile
laterale și acoperișul halei va fi din panouri metalice, tip sandwich, izolate cu poliuretan
sau vată minerală, materiale fonoabsorbante.
Compresoarele instalațiilor de frig vor fi prevăzute cu carcase izolate fonic.
La montajul utilajelor vor fi prevăzute fundații cu soluții antivibratile. În acest obiectiv nu
sunt surse de radiații ionizante sau neionizante.
Echipamentele și utilajele tehnologice care se vor achiziționa trebuie să corespundă
Directivei mașini industriale, 2006/42/CE, transpusă prin HG nr.1029/03.09.2009 și a
Ghidului de aplicare a Directivei, ediția iunie 2010.
Directiva stabilește obligațiile, ca proiectarea, execuția și punerea pe piață a mașinilor
industriale să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității angajaților.
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Estimarea nivelului presiunii acustice pe timpul derularii lucrarilor de constructii si
masuri de diminuare a impactului.
Activitatile de constructii si montaj se vor desfasura in timpul zilei, in intervalul orar 07,00 –
19,00.
In organizarile de santier nu se vor produce materiale de constructii, vor fi depozitate
materiale necesare realizarii obiectivului si parcarea utilajelor de constructii.
Nivel de
Den. Utilaj

Nivelul de zgomot, dB/ disanta fata de surse, m

zgomot
generat,

10

20

40

80

160

300

500

90

62

56

50

44

38

33

29

dB
Macara
Grup termic de
sudura
Excavator

85

57

51

45

39

33

28

23

100

72

66

60

54

48

42

39

Bulldozer

100

72

66

60

54

48

42

39

Autobsculantă

100

72

66

60

54

48

42

39

Autobetonieră

100

72

66

60

54

48

42

39

Motopompe

85

57

51

45

39

33

28

23

Motocompresor

85

57

51

45

39

33

28

23

In ipoteza functionarii simultane a utilajelor, nivelul presiunii acustice rezultante va fi de
101 dB(A)
Din cauza atenurii geometrice nivelul presiunii acustice la diferite distante de surse va fi:
Distanta,
m fata de

10

20

40

80

160

300

500

73

67

61

55

49

47,5

39,1

surse
Nivelul
presiunii
acustice,
dB(A)
Estimarea nivelului de zgomot în perioada de funcționare a obiectivului.
Sursele semnificative de zgomot vor funcționa în interiorul construcțiilor proiectate și vor fi
izolate fonic. Conform normelor de protecția muncii, limita maximă admisă pentru
expunerea zilnică la locurile de muncă este de 85 Db(A), în condițiile în care achiziția de
utilaje și echipamente este în concordanță cu Directiva mașini industrial 2006/42/CE.
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Atenuarea zgomotului interior de către elementele de închidere a halelor va fi de 7 Db (A),
în această ipoteză nivelul presiunii acustice rezultante este de 78 Db(A)
Intervalele de timp dintr-o zi calendaristica pentru determinarea indicatorilor de zgomot:
-

Lzi intre orele 07,00 – 19,00.

-

Lseara, intre orele 19,00 – 23,00.

-

Lnoapte, intre orele 23,00 – 07,00.

Proportia de conditii favorabile propagarii zgomotului intr-o zi calendaristica sunt de 50%
ziua, 75% seara si de 100% noaptea.
Programul de funcționare a compresoarelor instalației de frig va fi permanent, aceasta
fiind și sursa semnificativă de zgomot de pe amplasament.
Indicatorul de presiune acustica echivalent, la limita incintei se determina utilizand relatia
Lechiv.= LR – ADIV, in care LR este puterea acustica rezultanta(78Db(A)), iar ADIV(33 Db(A))
este amortizarea datorită propagarii geometrice:
Lechiv.= 45 dB(A)
Luând in considerare nivelul de zgomot determinat la limita incintei si timpul de
desfasurare a activitatii, care este permanent, respectiv 12 ore ziua, 4 ore seara si 8 ore
noaptea, se poate determina prin calcul Lden.care reprezinta nivelul de zgomot zi-searanoapte, utilizand relatia:
Lden=10log 1/24(12*104,5+4*105+8*105,5)
Lden= 51,4 dB(A)
Nivelul de zgomot admis este de 65 dB(A, amplasamentul obiectivului este situat la o
distanță de peste 500 m de zona de locuințe. Se respectă distanța prevăzută de ordinul
MS nr. 119/2014 art. 11(distanță minimă de protecție față de zonele protejate).
În zona de amplasare a obiectivului principala sursă antropică de zgomot este traficul
autovehiculelor care transportă deșeurile la depozitul de deșeuri Sânpaul.
Radiaţia electromagnetică : Obiectivul nu generează radiaţii electromagnetice.
Radiaţii ionizante : Obiectivul nu deţine surse de radiaţii ionizante/neionizante.
Poluarea biologica :
Alimentele în momentul punerii în consum trebuie să conțină un număr cât mai redus de
microrganisme pentru a-și păstra cât mai îndelungat calitățile organoleptice și nutritive și
pentru a nu prezenta un risc de înbolnăvire pentru consumator.
Materiile prime de origine animală posedă din surse naturale un grad inițial de
contaminare microbiană, care până la momentul consumatorului, chiar dacă este
procesată, suferă diverse variații de amplificare sau de micșorare, în funcție de caracterul
favorabil sau defavorabil pentru dezvoltarea și supravețuirea micobiană a operațiilor,
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contactelor și manipulărilor la care sunt supuse. În proiectul analizat au fost prevăzute
dotările necesare respectării normelor sanitar-veterinare, pentru siguranța alimentelor.
Titularul activității dispune în prezent de un abator în localitatea Crăiești. Personalul
urmează a fi transferat, pentru a-și desfășura activitatea în obiectivul proiectat, după
punerea în funcțiune, fiind astfel îndeplinite condițiile privind calificarea operatorilor
instalației.
Bioaerosolii pot fi emiși din instalație doar în condiții anormale de funcționare.
În cazul acestui obiectiv polarea biologică este minimizată datorită măsurilor prevăzute:
- Fluxul tehnologic prevăzut, sistemele de curățarea-igienizare, producerea frigului,
dotările pentru gospodărirea subproduselor de origine animală nedestinate consumului
uman și a deșeurilor, tratarea apelor reziduuale vor impiedica emisiile de bioaerosoli, care
pot fi antrenate prin sistemul de ventilaţie.
- Neutralizarea agenților patogeni se va face prin utilizarea soluțiilor dezinfectante și a
apei calde cu temperatura prevăzută în normele sanitar-veterinare.
- Pentru prevenirea apariţiei insectelor şi a rozătoarelor se vor efectua sistematic lucrări
de dezinsecţie şi deratizare.
- Transportul produselor finite se va face cu mijloace auto dezinfectate, etanșee
prevăzute cu agregate frigorifice.
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Tabel nr. 1.3. Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate
Sursa de
poluare

Nr.
surse
de
poluare

Polarea
maximă
permisă
(LMA pentru
om şi mediu)

0

1
Instalația de
abatorizare,
aprovizionarea
mat. prime,
livrarea
produselor
finite,
compresoare,
ventilatoare și
pompe

2

3

Zgomot

6 surse

Tipul
poluării

65 dB(A)

Poluarea
de fond

4

Lechiv are
valoarea
estimată
de 65
dB(A)

Poluarea calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare
/reducere
Pe zona
Pe zone de
Pe zone rezidenţiale de recreere
obiectivului
protecţie /
sau alte zone protejate cu luarea în
restricţii
considerare a poluării de fond
aferente
Fără măsuri
Cu implementarea
obictivului, de eliminare
măsurilor de
conform
/ reducere a eliminare / reducere
legislaţiei
poluării
a poluării
în vigoare
5
6
7
8
Obiectivul nu
Obiectivul nu
va modifica
modifica indicatorul
LZSN = 51,4
65dB(A)
indicatorul
presiunii acustice de
dB(A)
presiunii
fond al zonei.
acustice de
fond a zonei.
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Măsuri de eliminare /
reducere a poluării

9
Achiziționarea de utilaje
tehnologice silențioase.
Activitatile care implica
utilizarea mijloacelor de
transport si de incarcaredescarcare se vor
desfasura doar in cursul
zilei.

Alternative pentru amplasament, localizarea geografică, conectare la infrastructură.
Nu au fost studiate alternative privind amplasamentul. Terenul în suprafață de 21.916 mp,
este situat pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul, localitatea Sânpaul, teren
extravilan. Proprietar: Oprea Avi Com SRL (bun social), conform extras CF 52201. Terenul
se află situat lângă DC121, în direcția drumului de acces spre Depozitul de Deșeuri
Ecologic. Pentru introducere in intravilan si stabilire zona funcțională pentru activități
productive si servicii se va întocmi un PUZ cu respectarea legii nr 350/2001 privind
urbanismul si amenajarea teritoriului si a condițiilor impuse prin Avizul de oportunitate
eliberat de Consiliul Județean Mureș. Parcela este accesata din drumul comunal DC121
(care debuseaza din drumul european E60), situat pe latura estica a acesteia. Parcelele
de pe laturile N, V si S sunt proprietăți private libere de construcții. Construcția tip hală
propusă va fi amplasată având o orientare SV-NE. Zonele învecinate, cu caracter agricol,
sunt lipsite de construcții. Coordonatele geografice generale ale amplasamentului sunt:
46°26’31” latitudine nordică şi 24°20’39” longitudine estică. Coordonatele STEREO 70: x
= 54 93 21 m; y = 44 97 36 m. Terenul este situat la intervalul de altitudine de 284 ÷ 287
m față de nMN. Pe amplasament nu se afla retele edilitare. Reteaua locala de electricitate
este amplasata pe partea opusa a drumului comunal DC121. Amplasamentul obiectivului
se învecinează cu:


Nord – terenuri agricole



Sud – coridor autostrada A3



Vest – terenuri agricole, canal pluvial



Est – drum comunal DC121 (asfaltat), coridor autostrada A3

Terenul este situat pe malul stang la paraului Lascud, la cca.697 m de acesta. Cea mai
apropiata clădire se află la 620 m, spre NE.
Alimentarea cu utilități:
Energia electrică se asigură din Sistemul Energetic Național, prin intermediul unui post
de transformare care se va amplasa în incinta obiectivului.
Combustibil. Alimentarea consumatorilor se va face cu gaze naturale, din rețeaua de
distribuție din vecinătatea amplasamentului.
Apa potabilă, se

asigură din sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă a

comunei Sânpaul, în vecinătatea amplasamentului fiind stația de pompare a apei potabile
și sursă propie. Pe amplasamentul obiectivului se vor realiza două puțuri echipate cu
stație de pompare.
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Canalizarea.
Restituția apelor uzate și pluviale epurate se va face în canalul de desecare din
apropierea amplasamentului.
2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1.

Lucrări de construcție

Tehnologia realizării lucrărilor de construcții va fi una mecanizată în cea mai mare parte.
Sucesiunea fazelor tehnologice este următoarea:
1.Realizarea lucrărilor prevăzute în proiectul organizării de șantier.(împrejmuire,
amplasare barăci pentru materiale, container cu grup sanitar pentru salariați, container
pentru deșeuri, platform balastată pentru depozitarea materialelor și echipamentelor.
Organizarea de șantier va fi pe terenul proprietatea titularului.
2.Decopertarea solului fertil de pe suprafața terenului, care va fi construit. Solul vegetal
are o grosime de 0,60 m, rezultând un volum de 2804 m3 de sol vegetal. Acesta se va
depozita în grămezi pe terenul liber din incinta obiectivului.
3.Realizarea construcției va fi în 5 etape:
- etapa I : săpătura generală şi infrastructura compusă din fundaţii
- etapa II : suprastructura
- etapa III : instalaţii şi finsaje
- etapa IV : amenajări exterioare, accese, instalatii edilitare
- etapa V : montaj echipamente
4.La terminarea lucrărilor de construcții și montaj, pământul vegetal se va împrăștia pe
terenul liber din incinta obiectivului și se vor efectua probele tehnologice ale utilajelor.
5.Dezafectarea organizării de șantier și eliberarea terenului ocupat temporar.
Panourile metalice, confecțiile metalice şi elementele de închidere, pereţi, uşi ferestre,
elementele prefabricate, se vor achiziţiona gata confecţionate, termoizolate şi protejate
anticorosiv.
Pentru efectuarea lucrărilor se vor folosi utilaje de construcții: excavator, buldozer, săpător
pentru șanțuri, autobetonieră pentru transport beton și mortar, automacara, compactoare.
În proiectul instalației vor fi prevăzute materiale durabile de cea mai bună calitate.
Din punct de vedere al emisiilor, în organizarea de șantier, vor fi :
1.Pulberi din lucrări de excavații și săpături.
2.Emisiile de la mijloacele de transport folosite pentru transportul materialelor și de la
utilajele de construcții;
3.Deșeurile menajere de la salariații șantierului.
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4.Deșeurile de materiale de construcții vor fi minime deoarece se utilizează elemente
prefabricate și semifabricate iar în șantier nu se produc materiale de construcții.
5.În șantier nu vor fi emisii de COV, datorită utilizării materialelor pentru protecția
anticorosivă, cu conținut de solvenți organici. Toate confecțiile metalice vor fi achiziționate
protejate anticorosiv.
6.Pentru colectarea apelor menajere se va amplasa o latrină ecologică.
2.2.

Procese tehnologice de producție

Programul de functionare al abatorului: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an
Numar de angajati: 120 angajati din care 20 TESA
Capacitatea abatorului: 4000 capete pasari/h  8 t carcase pasari/h 64 t carcase
procesata/zi
Categoria de activitate,conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale, pct-ul 6.4.a): exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producție de peste
50 t carcase/zi.
Cod CAEN rev. 2: 1012-prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre.
Puii de carne și găinile provin din fermele proprii ale titularului și de la alte ferme zootehnice.
Descrierea fluxului tehnologic
Receptia cantitativă și calitativă.
Păsările sunt transportate din fermele de creștere către abator în autocamioane dotate cu
lăzi din plastic. Ajunse la abator, camioanele cu păsări intră în sala de receptie, unde vor fi
în așteptare minim 30 de minute. Lazile cu pasari din camion, sunt descărcate și se
aseaza pe benzile transportoare. Operatorii agața pasarile de picioare (gheare) pe
conveierul suspendat de sacrificare . În continuare, lăzile goale intră în mașina automată
de spălat navete după care sunt preluate de către manipulant pe rampa de încărcare lăzi
goale și încărcate în camionul spălat în prealabil. În zona de receptie vor fi următoarele
dotări: rampa receptie; banda manipulare lazi; platforma agățare (podium pentru
manipulanți); mașina de spălat navete; rampa încărcare lăzi goale. Sala de receptie va fi
dotată cu un sistem de ventilație și exaustare a aerului viciat. În sala de recepție vor fi 5
operatori.
Sacrificarea
Păsările agățate pe conveier intră in sala de sacrificare unde sunt numărate , asomate în
asomator, sacrificate în mașina automată de sacrificat. Apoi păsările parcurg jgheabul de
sângerare unde se colectează sângele, apoi ajung în opăritor, urmează apoi deplumarea
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unde sunt îndepărtate penele. Traseul continuă cu dispozitivul care îndepărtează capul și
mașina de tăiat gheare. După tăierea ghearelor, acestea rămân agățate pe conveier iar
restul carcasei este mutată pe conveierul de eviscerare. Ghearele rămase se opăresc
separate în opăritorul de gheare, apoi se descarcă automat în mașina de depielițat
gheare. Labele astfel curățate sunt colectate în lăzi de plastic și împreună cu capetele
sunt racite în sala de racire rapidă, urmând apoi a fi ambalate. Secția de sacrificare va fi
dotată cu: conveier suspendat sacrificare; numărator păsări; asomator; mașină automată
de sacrificat păsări; jgheab sângerare; opăritor; deplumator ;dispozitiv de îndepartat capul;
mașina de tăiat gheare; mașina automată de transfer; dispozitiv de descărcat gheare ;
opăritor pentru gheare; mașina de depielițat gheare; mașina de curățat conveierul; sistem
de tratare a aerului. În secția de sacrificare vor lucra 3 operatori.
Eviscerarea
Carcasele agățate de picioare pe conveierul de eviscerare ajung în sectia de eviscerare
unde cu ajutorul echipamentelor automate sunt efectuate operațiunile de eviscerare astfel:
se efectuează o incizie în zona cloacei; incizia în zona abdominală; extracția pachetului
visceral cu ajutorul evisceratorului. După aceaste etape, operatorii colecteaza ficatul și
inima care sunt curățate și spalate în lăzi de plastic, apoi sunt răcite în secția de răcire,
urmând apoi a fi ambalate. După colectarea ficatului și a inimii , pachetul visceral este
îndepărtat manual și este direcționat către combina care colectează pipota și o curață.
Pipota, după ce este curățată se racește în lăzi de plastic în sala de răcire rapidă urmând
a fi apoi ambalată. Carcasa eviscerată ajunge în mașina de inspecție finală în care sunt
îndepărtate cu vacuum resturile neeviscerate, se îndepărteză gâtul, apoi carcasa
urmează a fi spălată interior și exterior. Urmeaza transferul carcaselor pe conveierul de
răcire. Gâturile, după colectare sunt așezate în lăzi de plastic, răcite în secția de răcire
urmând apoi a fi ambalate. Sala de eviscerare va avea următoarele dotări: conveier
suspendat evicerare; mașina de tăiat cloaca; mașina de deschis abdomenul; eviscerator;
mașina de îndepărtat traheea; mașina de inspecție finală și îndepărtare gât; mașina de
spălat carcasă interior și exterior ; mașina de curățat conveierul; combina de pipote;
instalație de ventilație. În secția de eviscerare vor lucra 5 operatori.
Secția pentru subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.
După deplumare, penele cad în canalul de colectare, unde, cu ajutorul unei pompe care
pompează apa în canal, se transportă în separatorul de pene, de unde ajung într-un
container de stocare. După separarea apei de pene, apa se recirculă în canalul de
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colectare. Viscerele, după ce ies din combina de pipote, ajung în canalul colector și sunt
transportate cu ajutorul apei în sala de manipulare deșeuri unde se separă de apă în
separatorul de viscere și ajung în containerul de stocare. Sângele, pulmonii, și resturile de
eviscerare se transportă vacumetric în tancurile de colectare. Secția este dotată cu:
instalație de frig care asigură în încăpere o temperatură de 4 0 C ; pompa de apă;
separator pene; pompa deseuri; pompa sânge; tanc colectare sânge; instalație de vacuum
pentru mașina de deschis abdomenul; tanc de colectare a pulmonilor; instalatie de
vacuum pentru mașina de inspecție finală; tanc de colectare pentru mașina de inspecție
finală; tanc colectare pentru separator viscere.
Stația de epurare.
Apele uzate tehnologice sunt colectate în stația de epurare dotată cu trepte de epurare
mecanică, chimică și biologică.
B. Zona curată.
Secția de răcire
Ajunsă pe conveierul de răcire, carcasa parcurge sala de răcire și cu ajutorul sistemului
de răcire și de sprayere, ajunge în sala de ambalare la temperatura de maxim 4 grade C
la os. Secția de răcire este dotată cu un sistem de răcirea a aerului și va avea
următoarele dotări: conveier racire; sistem de sprayere apă; instalație frigorifică.
Secția de tranșare ambalare.
Carcasa eviscerată și răcită este verificată din punct de vedere calitativ, apoi în funcție de
greutate și clasă de calitate este descărcată în celulele pentru pui întreg sau către linia de
tranșare. Managementul liniei de tranșare este gestionat de un soft care permite
planificarea tranșării în funcție de greutatea carcasei, calitatea acesteia cât și a
programului de tranșare. Fiecare parte anatomică este descărcată în mod automat și
separat pe benzi transportoare, unde unele sunt supuse unui proces de dezosare și
depielițare și apoi sunt ambalate în pungi, tăvițe sau lăzi din plastic. Părțile anatomice pot
fi înainte de ambalare sortate pe greutăți și se pot ambala la greutate fixă cu ajutorul
graderului. După ce produsul finit este împachetat și cântărit, se stochează în navete de
plastic și se introduce în depozitele de produse proaspete sau, după caz, în tunelele de
congelare rapidă. Secția de tranșare este dotată cu un sistem de condiționare a aerului și
va avea următoarele dotări: conveier tranșare; echipament pentru controlul calității
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carcasei; celule de descărcare carcasa (pui intreg); banda ambalare pui intreg; linie de
tranșare; benzi pentru ambalarea părților tranșate ; mese rotative; benzi de colectare;
mașina de depielițat; linie cu conuri pentru dezosat piept; mașina feliat piept; grader/
batcher(mașină de sortare și cântărire produse); mașina de înfoliat în folie stretch; mașina
de ambalat prin termoformare ; mașina de ambalat treysealer(mașină de ambalat cu benzi
complet automată); cântare în linie; mașina de dezosare mecanica (MDM); mașina de
tocat carne; tumbler(vase) pentru produse marinate; conveyere navete
Livrarea produsului finit:
Livrarea produselor finit către magzinele proprii și terți se face cu ajutorul mijloacelor
proprii de transport. Aceste sunt dotate cu agregate frigorifice.
Cerințe BAT și modul în care s-au respectat în proiectul analizat.
În cazul abatoarelor, consumul de apă, concentraţia mare de substanţe organice în apa
uzată şi consumul energetic pentru răcirea şi încălzirea apei, sunt procesele cu cel mai
mare impact asupra mediului. Dintre toate deşeurile lichide produse în abatoarele de
animale mari şi păsări, sângele deţine cel mai mare necesar de oxigen chimic (COD).
Procesul de colectare, depozitare şi prelucrare a sângelui constituie astfel un element
esenţial în evaluarea şi monitorizarea abatoarelor. Instalaţia de frig generează în
majoritatea abatoarelor, cel mai mare consum de curent. În timpul programului de lucru,
45% până la 90% din consumul total de curent se datorează instalaţiei de frig, iar în afara
orelor de producţie, 100%. Conform dreptului alimentar şi veterinar în vigoare, în abatoare
trebuie utilizată apă potabilă. De aceea nu există practic nici o posibilitate refolosire a
apei. Acest fapt are consecinţe atât pentru consumul de apă cât şi pentru consumul
energetic, atunci când apa este încălzită. Emisiile de miros, provenind de ex. de la
depozitarea şi utilizarea sângelui şi de la tratarea apei evacuate, pot constitui problemele
principale din punct de vedere al mediului. Local pot exista şi probleme de zgomot la
descărcarea animalelor, precum şi datorită compresoarelor.
Cerințe BAT

Modul cum au fost respectate în proiectul
analizat
Procesul de colectare, depozitare şi prelucrare a S-a proiectat o linie tehnologică modernă ,
sângelui constituie un element esenţial în care minimizează posibilitatea ca sângele și
evaluarea şi monitorizarea abatoarelor.
subprodusele nedestinate consumului uman
să ajungă în apa reziduuală. Sângele din
procesul
de
sacrificare
și
restul
subproduselor
nedestinate
consumului
uman sunt colectate și stocate în tancuri
amplasate în spațiu proiectat, dotat cu
instalație de frig care va asigura o
temperatură de 40C.
Consumuri de energie electrică și termică:
Consum de energie electrică și termică =
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152 – 860 kWh/t
Consumul de apă;
5,07 – 67,4 l/kg
Conform Regulamentului UE nr. 853/2004,
animalele tăiate în scop alimentar trebuie să
aibă o adeverinţă de producător, pentru
siguranţa alimentelor. Informaţiile referitoare la
lanţul alimentar se referă la datele crescătorului
de animale, privind sănătatea animalelor
abatorizate în scop alimentar.
Păsările trebuie scutite de orice agitaţie şi
durere inutilă la descărcare, liniştire, asomare,
sacrificare respectiv ucidere. Abatoarele trebuie
construite şi echipate în aşa fel încât aceste
cerinţe să fie respectate. Personalul din
abatoare trebuie şcolit şi format în mod
corespunzător. Înainte de tăiere, animalele
trebuie ori asomate.

133,05 kWh/t
Consumul de apă = 4,4 l/kg pasare
procesată.
Se va efectua recepția cantitativă și
calitativă a păsărilor.

Fluxul tehnologic proiectat respectă cerințele
Directivei 93/119/CE.
Instalația este dotată cu asomator.
Titularul deține un abator în localitatea
Crăiești, județul Mureș, care funcționează
din anul 1998. O parte din operatori vor fi
transferați în obiectivul proiectat, după
punerea în funcțiune. Personalul va fi
instruit și vor fi elaborate proceduri pentru
fiecare tip de activitate.
Fluxul tehnologic proiectat prevede ca toate
operațiile să se desfășoare în imteriorul
halei, în spații închise.
Se va prevedea spălarea autovehiculelor cu
apă cu presiune înaltă și dezinfecția
acestora.
Subprodusele și reziduurile rezultate din
procesele de abatorizare și procesare vor fi
stocate în spațiu special destinat, la o
temperatură de 40C.
În proiect a fost prevăzută ventilația spațiilor
de producție și reducerea emisiilor de miros
prin măsuri echivalente.

Structura zonelor de sacrificare a păsărilor,
instalaţiile necesare la prelucrarea produselor
secundare şi a reziduurilor sunt prevăzute în
principiu în spaţii închise. Se recomandă
evitarea depozitărilor intermediare deschise.
Maşinile ce transportă animalele trebuie curăţate
şi spălate cu aparate de apa cu presiune.
Reziduurile de pe urma sacrificărilor de animale
şi produsele secundare acestei operaţiuni
trebuie depozitate în recipiente închise sau în
spaţii închise. Temperatura reziduurilor de pe
urma sacrificărilor de animale şi a produselor
secundare acestei operaţiuni trebuie să se afle
sub 10 °C sau acestea trebuie să fie depozitate
în principiu în spaţii care să aibă o temperatură
de sub 5 °C sau care să fie păstrată sub
această temperatură zilnic.
Transferul în
vederea transportului acestora către instalaţia
de îndepărtare a corpurilor animale trebuie să se
desfăşoare în recipiente etanşe.
Gazele de evacuare a secţiilor de producţie, a
instalaţiilor de procesare şi depozitare a
reziduurile de pe urma sacrificărilor de animale
şi a produselor secundare acestei operaţiuni
trebuie cuprinse şi direcţionate către un sistem
de curăţare a gazelor de evacuare sau vor fi
aplicate alte măsuri de diminuare a emisiilor,
echivalente cu celelalte opţiuni menţionate mai
sus.
Reducerea nivelului de zgomot
Conform evaluării efectuate nivelul de
zgomot la limita incintei va fi de 51,4 dB(A),
față de 65 dB(A).
Hala de producție a fost proiectată cu
izolație termică și fonică. Se vor achiziționa
compresoare carcasate, izolate fonic.
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Prevederi BAT pentru managementul activității
Prevederi BAT

Prevederi BAT ce se vor
implementa

Existenta in cadrul obiectivului a unui sistem de managemnt de

Se va implementa

mediu
Pregatire profesionala in domeniile specifice

Se va implementa

Instruiri ( cursuri, sedinte operative) prin care personalul este

Se va implementa

constientizat asupra efectelor de mediu rezultte din functionarea in
conditii normale si anormale a instalatiilor, prevenirea emisiilor
accidentale si luarea de masuri atunci canf apar acestea.
Controlul tehbologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat

Se va implementa

Programe preventive de intretinere pentru instalatiile si

Se va implementa

echipamentele relevante
Planuri de prevenire si compatere a poluarii accidentale

Se va implementa

Monitorizarea periodica a emisiilor

Se va implementa

Monitorizare tehnologica

Se va implementa

Modul în care se vor implementa aceste măsuri (termene și

responsabilități) va fi

prezentat în Formularul de solicitare pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu.
2. 2. Activitati de dezafectare
Pentru implementarea proiectului nu vor fi necesare lucrări/activități de dezfectare.
3. Deșeuri.
3.1. Deşeuri generate în perioada de construire a obiectivului.
Soluţiile constructive propuse în proiect vor reduce generarea deşeurilor de materiale de
construcţii. Gospodărirea deşeurilor din construcţii a căror generare nu poate fi evitată
este în sarcina antreprenorului lucrărilor, care va încheia contracte cu operatorii autorizaţi
pentru valorificarea sau eliminarea acestora. Nu se vor utiliza azbestul sau materiale care
conţin azbest.
Antreprenorul lucrărilor de construcţii este obligat să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor
conform HG nr.856/2002.
Pentru realizarea obiectivului sunt necesare lucrări de amenajarea terenului. Solul
vegetal, conform studiului geotehnic, are o grosime de 0,60 m.
Înainte de începerea lucrărilor, solul vegetal va fi decopertat. Solul vegetal va fi
împrăştiată pe terenul liber din incinta obiectivului.
După decopertarea solului vegetal se vor executa lucrările de excavaţii necesare pentru
amplasarea construcțiilor proiectate.
Pământul excavat, cod 17 05 04, se va folosi pentru sistematizarea verticală şi orizontală
a amplasamentului.
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Soluţiile constructive proiectate, se bazează pe utilizarea în cea mai mare parte, a
panourilor prefabricate metalice achiziționate gata finisate, protejate anticorosiv și izolate
termic şi a confecţiilor metalice realizate în bazele de producţie ale antreprenorilor. În
acest fel se va reduce cantitatea de deşeuri generată de activităţile de construire a
obiectivului și emisiile de COV din operațiunile de finisaj și protecție anticorosivă.
Deșeurile care vor rezulta în perioada de construire:
Denumirea deșeului
Amestecuri de beton, cărămizi,
fără subst. Periculoase
Deșeuri din lemn
Pământ şi pietre din excavații
Ambalaje de hârtie şi
carton
Ambalaje de plastic
Ambalaje de lemn
Deseuri metalice, fier și oțel
Deseuri menajere

Cod CED
17 01 07
17 02 01
17 05 04
15 01 01
150102
150103
16 01 17
20 03 01

Modul de gospodărire.
Se vor elimina prin depozitare finală de către
operatorul serviciilor de salubritate din zonă.
Se vor valorifica ca lemne de foc
Se va utiliza pentru sistematizarea verticală,
ca și umpluturi pentru drumuri și platform
Se vor valorifica la colectori autorizați

Se vor valorifica ca lemne de foc
Se vor valorifica la colectori autorizați
Se precolectează în containerul din
organizarea de șantier și se elimină prin
depozitare finală de către operatorul
serviciilor de salubritate din zonă.

3.2. Deşeuri care vor fi generate în perioada de operare.
Din procesul tehnologic de abatorizare vor rezulta subproduse de origine animală
nedestinate consumului uman.
În proiectul analizat au fost prevăzute dotările necesare respectării Regulamentului (CE)
nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele
derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).
Secția de manipulare deșeuri va fi dotata cu: sistem de răcirea a aerului la 4 oC, pompa
de pene, separator pene, pompa deseuri, pompa sânge, tanc colectare sânge, instalație
de vacuum pentru mașina de deschis abdomenul, tanc de colectare a pulmonilor,
instalatie de vacuum pentru mașina de inspecție finală, tanc de colectare pentru mașina
de inspecție finală, tanc colectare, separator viscere.
După deplumare, penele cad în canalul de colectare, de unde, se transportă hidraulic în
separatorul de pene. Penele separate de apă ajung într-un container de stocare . După
separarea apei de pene, apa se va recircula în canalul de colectare.
Viscerele, după ce ies din combina de pipote, ajung în canalul colector și sunt
transportate cu ajutorul apei în sala de manipulare deșeuri unde se separă de apă în
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separatorul de viscere și ajung în containerul de stocare. Sângele, pulmonii, și resturile de
eviscerare se transportă vacumetric în tancurile de colectare.
Eliminarea acestor deșeuri se va face conform contractului încheiat cu SC PROTAN SA.
A fost evaluată cantitatea de subproduse de origine animală rezultată din procesul de
abatorizare. Randamentul procesului de abatorizare a păsărilor 83 %.
Cantități de subproduse rezultate: 11,56 t/zi; 3005 t/an.
Din activitatiile care se vor desfăşura în instalație vor rezulta următoarele tipuri de
deşeuri:
Tipul/codul
deseului, conf.
HG 856/2002

P/N conf.
Anexei 4 din
Legea
211/2011,
republicată în
2014,
modificată de
OUG 68/2016
N

Sursa
generatoare

Stocare
temporară

Valorificare

Eliminare

Abator

Preluare și
valorificare prin
societăți
autorizate.
SC PROTAN SA

-

Deșeuri
municipale
amestecate
/20 02 03

N

Vestiare
angajați,
sala de
mese, administrație

Deșeuri de
ambalaje mase
plastice./
15 01 02

N

Ambalare

Deșeuri de
ambalaje din
hârtie-carton

N

Ambalare

Deșeuri mat.
plastice/
20 01 39

N

Aprovizionare și
ambalare

Deșeuri din fier
și oțel/
17 04 05
Nămoluri de la
epurarea
efluenților
proprii/
02 02 04

N

Lucrări de
întreținere

N

Tratarea
apei uzate

Se
colectează la
generare în
recipienți din
secția de
manipulare
deșeuri
Se
colectează
în pubele de
plastic,
amplasate
pe o
platformă
betonată
Se
colectează
la generare
și se
stochează în
spații proprii
Se
colectează
la generare
și se
stochează în
spații proprii
Se
colectează
la generare
și se
stochează în
spații proprii
Se
colectează
la generare
Se
stochează în
stația de
epurare

Materii care nu
se pretează
consumului sau
procesării/
02 03 04
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-

Se valorifică prin
societăți
autorizate

Se valorifică prin
societăți
autorizate

Valorificare prin
operator autorizat

Valorificare prin
operator autorizat
Se vor valorifica
în instalația de
biogaz a stației de
epurare Cristești,
conform

Se elimină de
către operatorul
serviciilor de
salubritate, pe
bază de contract

Deșeuri care
conțin reziduuri
sau sunt
contaminate cu
materiale
periculoase/
15 01 10*

P

Deșeuri de
ambalaje
ale
substanțelor
utilizate
pentru
spălare dezinfecție
Activități
de
întreținere

Deșeuri de
echipamente
electrice și
electronice/
16 02 16

N

Amestecuri de
apă/ulei de la
tratarea apelor
pluviale
potențial
poluate cu
hidrocarburi/
19 08 10*

P

Separator
de
hidrocarburi

Deseuri de
uleiuri uzate
neclorurate de
transmisie și
ungere/
13 02 05*
Deșeuri de
materiale
absorbante/
15 02 02*

P

Activități
de
întreținere

P

Deșeuri de
materiale
filtrante/
15 02 03

N

Îndepărtar
ea
scurgerilor
accidentale
de produse
petroliere
Tratarea
apei de
alimentare
a
cazanelor

Se
colectează
la generare
și se
stochează în
spații proprii

Se
colectează
la generare
și se
stochează în
spații proprii.
În
separatorul
de
hidrocarburi

Se
colectează
în recipienți
și se
stochează în
spații proprii
Se
colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat
Se
colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat

contractului care
va fi încheiat cu
Compania SC
AQUASERV SA
-

Transport și
eliminare
controlată prin
operatori
autorizați.

Valorificare prin
operatori
autorizați.

Se colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat

Se colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat
Se colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat
Se colectează,
transportă și
elimină prin
operator
autorizat

În proiect au fost prevăzute platforme betonate, pe care se vor amplasa containere și
recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Măsurile cu caracter general ce trebuie luate de operatorul instalației pentru gestiunea
deșeurilor:
- nu se vor amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase
cu deșeuri nepericuloase și se vor valorifica/ elimina prin operatori autorizați;
- depozitarea temporară a deșeurilor generate se va face in condiții de siguranță, in
spațiile special amenajate, protejate corespunzător impotriva dispersiei in mediu și poluării
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solului, apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației
specifice in vigoare;
- minimizarea generării deșeurilor, valorificarea acestora și eliminarea (în cazul în care nu
se pot valorifica) controlată pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător, în
conformitate cu prevederile legislației naționale;
- realizarea auditului privind minimizarea deșeurilor la fiecare 2 ani, concluziile acestuia
vor fi prezentate autorității de mediu in cadrul RAM.
Transportul deșeurilor
- Deșeurile expediate pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către
operatori autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul
deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor din
Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categora deșeurilor și destinația
acestora. Deșeurile se vor transporta de la amplasamentul instalației la amplasamentul de
stocare temporară/valorificare/eliminare fără, a afecta negativ mediul înconjurător.
Evidența gestiunii deșeurilor
Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii
deşeurilor.
Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea următoarelor acte
normative:
- Legea nr. 211/2011, modificată de OUG nr. 68/2016 privind regimul deșeurilor.
- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor
preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate
în fiecare clasă de depozit de deșeuri.
- Legea nr. 249/2015, modificată și completată de OUG nr.38/2016 privind gestiunea
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 și Ordinul ANSVSA nr. 69/2016 pentru modificarea și
completarea Normelor sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare
sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a
mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor
implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt
destinate consumului uman şi a produselor procesate.
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4.

IMPACTUL

POTENŢIAL,

INCLUSIV

CEL

TRANSFRONTALIER

ASUPRA

COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA
4.1.Apa
Amplasamentul este situat Bazinul Hidrografic al râului Mureș.
Corp apa de suprafață: raul Mures (confluenta Pietris – Petrilaca cod RORW4.1_B5)
paraul Lascud , cod ROR4.1.70_B1
Corp apa subterana: ROMU03 Lunca si terasele Muresului superior, corp apa subterana
freatica
Debitul mediu multianual al corpului de apă, în secțiunea Glodeni este de 37,73 m 3/s.
Indicatorii fizico-chimici și biologici ai apei Râului Mureș, corespund categorii a II-a de
calitate.
Râul Mureș constituie sursa din care se prelevează apa pentru stațiile de tratare apă
potabilă și industrială din localtățile: Tg.Mureș, Iernut și Luduș și receptorul apelor uzate
(epurate ) generate de folosințele de apă din localitățile județului Mureș, amplasate în
zona cursului mijlociu al corpului de apă.
Localitatea Sânpaul este situată pe cursul mijlociu al Râului Mureș, la sud de albia
corpului de apă.
Acviferul freatic superior din regiunea, de amplasare a obiectivului, în general, este
caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone
ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate
de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi.
Alimentarea cu apă:
Organizarea de șantier:
Apa va fi utilizată în următoarele scopuri :
-

Stropirea suprafețelor de teren, înainte de începerea lucrărilor de excavații și

amenajarea terenului pentru limitarea preventivă a formării de pulberi, care pot fi
antrenate de curenții de aer. Umectarea suprafețelor se va efectua doar în cazurile în
care lucrările se execută după o perioadă prelungită lipsită de precipitații. Apa necesară
stropirii suprafețelor de teren se va preleva dintr-o sursă autorizată și transporta cu
autocisterna.
-

In scop potabil și pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale salariaților

șantierului.
Apa potabilă necesară scopului igienico-sanitar, se va transporta dintr-o sursă autorizată,
în recipienți, care se vor stoca în containerul (baraca) cu rol de grup social.
Organizarea de șantier se va dota cu toalete ecologice și container pentru stocarea
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temporară a deșeurilor
Organizarea de șantier nu va avea instalații interioare de alimentare și distribuție a apei.
4.1.1. Alimentarea cu apă a obiectivului:
Sursele de apa pentru nevoi menajere si tehnologice vor fi:
 Sursa subterana – 2 puturi forate
 Apa din reteaua de alimentare cu apa a localitatii
Sursa de alimentare a sistemului centralizată de apă potabilă a localităților Sânpaul,
Chirileu și Valea Izvoarelor este stația de tratare a apei potabile Iernut, cu ajutorul stației
de pompare apă potabilă din localitatea Ogra.
Gospodăria de apă Sânpaul este formată din rezervor de înmagazinare, V = 600 m 3,
stație de clorinare și de pompare în sistemele de distribuție a apei potabile din localitățile
Sânpaul, Chirileu și Valea Izvoarelor.
Sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă este administrat de Compania S.C.
AQUASERV S.A. – sucursala Iernut.
În obiectiv apa potabila va avea urmatoarele intrebuintari:
- Apa pentru nevoile igenico-sanitare
- Apa tehnologica utilizata in cadrul abatorului
o apa tehnologica pentru zona 1 ( zona murdara)
o apa tehnologica pentru zona 2 ( zona curata)
o apa tehnologica pentru transportul hidraulic al subproduselor.
- Apa tehnologica pentru completarea sistemului de producere agent termic pentru
incalzirea spatiilor de productie, sistemului de producere abur tehnologic
- Apa tehnologica pentru nevoile proprii statie de epurare
Necesarul de apa, va fi:
Qnzimed=359.4mc/zi= 44.9mc/h=12.5l/s
Qnzimax=431.3mc/zi= 53.9mc/h=15l/s
Qnzimin= 287.5mc/zi=35.9mc/h=9.9l/s
Din care: q1=179.7mc/zi apa preluata din reteaua localitatii
q2=179.7mc/zi apa preluata di sursa subterana
Cerinta de apa, va fi:
Qczimed=359.4mc/zi= 44.9mc/h=12.5l/s
Qczimax=431.3mc/zi= 53.9mc/h=15l/s
Qczimin= 287.5mc/zi=35.9mc/h=9.9l/s
Sistem de alimentare cu apa, va fi compus din:
- 2 puturi forate prevazute cu pompe submersibile.
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- Camin bransament, prevazut cu apometru, la sistemul de alimentare cu apa al localitatii.
Caminul de apometru se va amplasa in zona punctului de bransament, respectiv intre
statia de pompare apa Sanpaul si UBM Feed Romania SRL. Beneficiarul detine Avizul de
principiu de bransare nr.7/12.01.2018 emis de SC Compania Aquaserv SA.
- Conducta aductiune de la caminul de bransmaent la retea la obiectivul propus, conducte
PE Dn90, L=850m
- Rezervor inmagazinare apa, constructie semingropata, V=100mc, va fi prevazut cu grup
pompare apa catre consumatori. Rezervorul va asigura compensarea debitelor maxime
orare și rezerva de apă necesară combaterii incendiului (rezerva PSI).
Sistemul de alimentare cu apa va fi prevazut cu 2 apometre, unul pentru a contoriza apa
preluata din sursa subterana si unul pentru a contoriza apa preluata din reteaua de apa a
localitatii Sânpaul.
Apa necesară alimentării cazanelor se va trata cu reactivi pentru prevenirea apariției
depunerilor în cazane,

coroziunii acestora și impurificării agentului termic produs.

Produșii de reacție vor fi reținuți pe filtru fin al apei de alimentare a cazanelor.
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Tabel nr. 4.1.1. Bilanţul consumului de apă (m3/zi ; m3/an).

Proces
tehnologic

1
Abator

Sursa de
apă
(furnizor)

2
Reteaua
de
apă
potabilă și
sursa
propie
subterană

Apă prelevată din sursă

Consum
total de
apă
(coloanele
4,10,11)

Total

Consum
menajer

Apă
subteran
ă

Apă de
suprafaţ
ă

3

4

5

6

7

359,4
mc/zi
93,44 mii
mc/an

Recirculată/
reutilizată

Comentarii

Consum intretinere spatii verzi

359,4 mc/zi
93,44 mii
mc/an

6 mc/zi
1,56 mc/an

179,7
mc/zi
46,72
mc/an

-
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Pentru compensarea
pierderilor în sisteme
cu circuit închis
Apă
Apă de
subteran
suprafaţ
ă
ă
8
9

-

-

Apă de la
propriul
obeictiv

Apă de
la alte
obiecti
ve

10

11

-

-

12

4.1.2. Managementul apelor uzate:
Organizarea de șantier.
Antreprenorul lucrărilor va trebui să închie contract, cu un operator autorizat, pentru
vidanjarea periodică a toaletelor ecologice și transportul deșeului într-o stație de epurare
mecano-biologică, autorizată.
Deși puțin probabil, se pot produce scurgeri accidentale de produse petroliere din
sistemele mecanice ale utilajelor de construcții utilizate pentru realizarea lucrărilor.
Aceste scurgeri vor fi îndepărtate utilizând materiale absorbante.
În scopul minimizării efectelor negative, scurgerea apelor pluviale va fi dirijată în afara
frontului de lucru și se vor utiliza utilaje în stare tehnică corespunzătoare, verificate înainte
de atacarea lucrărilor. Impactul produs asupra corpurilor de apă va fi astfel nesemnificativ,
fără a induce efecte ireversibile asupra calității apei și solului.
În perioada de funcționare a obiectivului
În urma activităţii desfășurate în obiectiv,vor rezulta următoarele tipuri de apă uzată:
-

Apă uzată fecaloid-menajera

-

Apă uzată tehnologică din procesul de abatorizare

Debitul de apa uzata, va fi:
- Qumed= 323.4mc/zi = 40.4 mc/h=11.2l/s
- Qumax= 388 mc/zi=48.5 mc/h=13.4 l/s
Sistemul de canalizare și epurare ape uzate.
Sistemul de canalizare si epurare ape uzate, va fi format din:
- Retea canalizarea, conducta PVC Dn250, L=44m, de la cladirea abatorului la statia de
epurare
- Statie de epurare mecano-biologica, tip SBR, Quzimed=400mc/zi
- Conducta evacuare apa epurata in canalul CCN935 care face parte din Amenajarea
CES Cerghid-Izvoarele Lascud, apartinad ANIF Filialal Mures-Oltul Superior.
Prin proiectul supus avizarii, beneficiarul doreste realizarea unei statii de epurare cu
capacitatea de Qumed=400 mc/zi. Tehnologia de epurare va fi mecano-biologica cu
namol activ.
Stația de epurare va fi dimensionată pentru:
-

Debit zilnic mediu = 400m3/zi

-

Debit orar mediu = 30 m3/h

-

Debit orar maxim Q = 50 m3/h

Statia de epurare propusa va avea urmatoarele obiecte:
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Bazin monobloc, constructie partial subterana din beton armat, va fi alcatuita din
urmatoarele compartimente:
o Bazin pompare, V=15mc
o Bazin omogenizare, V=150mc
o Bazin contact, V=50mc
o Bazin biologic, SBR, V=1500mc
o Bazin namol, V=30mc
Cladirea tehnologica va fi amplasata pe o platforma betonata partial peste bazinul
monobloc
Cladire suflante- va adaposti: suflanta cu accesoriile necesare de 30 kW, 900mc/h
Statia de epurare propusă va urmari urmatoarele etape tehnologice:
Epurarea primară:
 Bazin de pompare ape uzate va fi echipat cu o pompa submersibila
Q=60mc/h, cu senzor de nivel
 Gratar disc cu autocuratire tip Sita paraolica VTPS2000
 Bazin de omogenizare, echipat cu sistem de mixare-aerare P=5.5kW,
pompa submersibila Q=40mc/h, sensor de nivel
 Unitate de flotatie cu aer dizolvat (DAF), capacitatea 30-40mc/h, echipata
cu: compresor aer, pompa recirculare, raclor de suprafata cu motoreductor,
panou pneumatic, valva pneumatica de descarcare, snec de fund . Unitatea
DAF este prevazută cu floculator tubular echipat cu 3 mixere statice, 3
robineti injectie reactivi, robinet masurare pH.
Epurarea secundară
 Bazin de contact, echipat cu sistem de aerare cu bule fine, pompa
submersibila Q=50mc/h, senzor de nivel
 Bazin de biologic SBR, va fi echipat cu:
o sistem de măsură si control a cantitătii de oxigen dizolvat
o mixer submersibil - buc. 2
o senzor de nivel hidrostatic
o sistem de aerare cu difuzori de bule fine 1000 mc/h ;
o sistem de evacuare apă epurata, având capacitatea de 200 m3/h la
0,3 bar cu accesoriile necesare
o sistem de recirculare nămol , având capacitatea de 15 mc/h m3 la
0,5 bar
o sistem de evacuare namol in exces
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Tratarea nămolului


Bazin namol, echipat cu sistem de mixare-aerare, pompa cu surub pentru
alimentarea decantorului centrifugal, Q=2-12mc/h



Decantor centrifugal pentru deshidratarea namolului Q=2-2.5mc/h, P=11kW
dotat cu: sistem de reglare continua a turatie tamburului, senzor de vibratii,
panou de automatizare PLC. Aferent decantorului centrifugal va fi un
transportor de evacuare materie dehidratata, L=4m.

Controlul procesului și automatizarea


Panou de control cu PLC



Masurarea si controlul debitului : debitmetru electromagnetic Dn80



Masurarea si reglarea automata a pH- ului si a oxigenului dizolvat

În cadrul cladirii tehnologice proiectate vor fi urmatoarele:
 Sistem complet de dozare si preparare agent de coagulare, va fi echipat cu: pompa
transvazare reactivi, bazin preparare/stocare coagulant V=1mc, pompa dozatoare
coagulant. Se va introduce coagulant in floculatorul tubular.
 Sistem complet de dozare si preparare agent de neutralizare (soda caustica) va fi
echipat cu: bazin pentru prepararea solutiei de neutralizare, V=1mc; pompa
dozatoare. Se va introduce solutie de neutralizare in floculatorul tubular, in functie
de pH-ul apei la intrare
 Sistem complet de dozare si preparare floculant, va fi echipat cu: bazin preparare
floculant V=1mc, pompa dozatoare floculant Q=0.2-1mc/h. Solutia de polimer se va
introduce in floculatorul tubular.
 Instalatie automata de preparare-dozare polielectrolit, va fi compusa din: vas
preparare V=1mc, agitator mecanic, pompa dozatoare Q=0.2-1.mc/h, debitmetru
cu flotor, panou electric
 Instalatie de dozare Ca(OH)2 , va fi compus din: vas preparare solutie V=0.5mc,
sistem de barbotare cu aer, pompa dozatoare.
 Apa uzata epurata se va va pompa in canalul de desecare adiacent statie de
epurare, canalul CCN935 care face parte din Amenajarea CES CerghidIzvoarele Lascud, apartinad ANIF Filialal Mures-Oltul Superior.
Namolul deshidratat si stabilizat se va putea utiliza pentru:
- îngrasamnat natural pe terenurile agricole proprii ale titularului;
- se va transporta în instalația de biogaz a stației de epurare Cristești;
- se va preda societaților autorizate in eliminare/utilizarea acestui tip de deseu.
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Canalizarea pluvială.
Apele pluviale conventional curate, colectate de pe acoperisuri cu ajutorul jgeaburilor si
burlanelor se vor dirija catre rigola pluvială aferenta drumului communal DC121.
Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere, colectate de pe plaforma
betonata, S=5148,58 mp, se vor dirija catre un separatori de hidrocarburi tip AS Top 50,
care va fi echipat cu filtru coalescent. Debitul separatorului va fi de 70 l/s.
Apele pluviale epurate se vor evacua in rigola pluviala existenta, aferenta drumului
comunal.
Debitul apelor pluviale = 39,1 l/s
4.1.3. Prognoza impactului:
Apele uzate epurate îndeplinesc conditiile tehnice prevăzute de H.G. 352/2005 – NTPA
001, pentru a putea fi restituite în canalul de descare, respectiv pr. Lăscud.
Sistemul de canalizare se va proiecta etanș. Titularul activității va exploata stația de
epurare conform unui regulament avizat de AN APELE ROMANE- ABA Mureș.
Apele pluviale se colectează prin rigole și guri de scurgere de pe suprafețele construite
iar cele cazute pe terenul liber se infiltrează în sol și alimentează apele subterane
freatice.
Apele pluviale de pe suprafața parcărilor pentru autovehicule se colectează prin rigole și
sunt conduse la un separator de hidrocarburi cu filtru de coalecență, dimensionat pentru
un debit de 70 l/s.
Pe amplasamentul obiectivului, în perioda de operare nu se vor stoca carburanți. Pentru
manipularea mecanizată a materialelor se vor utiliza echipamente dotate cu motoare
electrice.
Estimăm că impactul restituțiilor de ape uzate și apelor pluviale potențial poluate cu
hidrocarburi, epurate pentru îndeplinirea condițiilor tehnice prevăzute de H.G. 352/2005 –
NTPA 001, va fi nesemnificativ .
4.1.4. Masuri de minimizarea impactului.
Măsurile de diminuare a impactului sunt următoarele:
- asigurarea scurgerii normale a apelor din precipitații în zonele în care se efectuează
săpături pentru amplasarea construcțiilor;
- colectarea și valorificarea/eliminarea controlată a deșeurilor rezultate în incinta
organizării de șantier și în perioada de operare a obiectivului;
- hidroizolarea fundațiilor pentru a preveni coroziunea și împurificarea apelor subterane
freatice cu produși de coroziune a stâlpilor metalici;
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- asigurarea calității construcției prin utilizarea de materiale și echipamente cu
performanțe superioare;
- asigurarea în cadrul organizării de șantier și în perioda de operare a materialelor
absorbante care se vor folosi în cazul producerii unor scurgeri accidentale de produse
petroliere;
- minimizarea pierderilor de apă potabilă prin controlul și remedierea scurgerilor ; debitul
de apă prelevat din sursă va fi măsurat.
-

asigurarea funcționării corespunzătoare a stației de epurare și a separatorului de

hidrocarburi și încheierea de contracte cu operatori autorizați pentru eliminarea controlată
a deșeurilor rezultate de la tratarea apelor pluviale potential poluate cu hidrocarburi și
valorificarea/neutralizarea nămolului stabilizat și deshidrata rezultat de la tratarea apelor
uzate.
În scopul asigurării stabilității construcțiilor proiectate și prevenirea inundațiilor se vor
respecta recomandările din studiul geotehnic, pr. 2776/2017, elaborate de SC GAIA SRL
Tg.Mureș.
În faza de proiect tehnic se va elabora un studiu de inundabilitate și vor fi cuprinse în
proiect lucrările necesare realizării măsurilor prevăzute în studio de inundabilitate.
Pentru monitorizarea calității apelor subterane freatice, se recomandă realizarea a trei
puțuri de observație amplasate asffel: un puț de observație amonte și două puțuri aval pe
direcția de curgere a apelor subterane. Din puțurile de observație se vor preleva probe și
analiza indicatorii: Ph, CCO-Cr, CBO5, amoniu, azotați, fosfor, în scopul cuantificării
efectului activității proiectate asupra apelor subterane freatice.
Conformarea cu cerințele BAT:
Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru activitatile ce se
vor desfasura în obiectivul analizat este SA - BREF 0505/ Reference Document on Best
Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal by-products Industries, Mai
2005.
I.Prevederile BAT privind igenizarea si curatarea echipamentelor
Prevederi BAT
Managementul cantitatilor de apa si detergenti utilizati
Alegerea detergentilor care produc impact minim asupra mediului,
fara a compromite eficenta curatarii
Evitarea, unde este posibil, a agentilor de curatare si dezinfectie care
contin clor activ
Acolo unde este de dorit, utilizarea unui sistem de curatare pe loc
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Tehnici utilizate pe amplasament
Se va implementa
Se va implementa
Se va implementa
Au fost prevăzute mașina de spălat
navete amplasată în sectorul de
recepție și stație centralizată de
spălare-igienizare cu 9 sateliți, din
care 6 pot funcționa simultan,
amplasați în secțiile de producție

II.Prevederi BAT privind apele uzate
Prevederi BAT
Prevenirea stagnarii apei uzate

Aplicarea unei separari a solidelor utilizand site

Realizarea instalatiei de flotatie, combinata cu utilizarea de floculanti,
pentru indepartare suplimentara a solidelor
Realizarea unui bazin de egalizare

Asigurarea unei capacitatii suplimentare de stocare a apei uzate
Prevenirea pierderilor de lichid si a emisiilor odorizante de la
bazinele de tratare a apei uzate prin izolarea laturilor si bazelor
acestora si prin acoperirea sau aerarea lor
Supunerea efluentului la procesul de tratare biologica.
Indepartarea azotului si fosforului

Utilizarea metanului produs in tratamentul anaerobic pentru
producerea de caldura sau energie
Supunerea efluentului la tratare tertiara
Efectuarea regulata a analizelor de laborator asupra compozitiei
efluentului si tinerea evidentei rezultatelor analizelor
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Tehnici utilizate pe amplasament
Au fost prevăzute sifoane de
pardoseală în hala de producție și
grupurile sanitare. Pantele rețelei
de canalizare au fost proiectate
pentru scurgerea gravitațională a
apei uzate. Se va realiza curățirea
depunerilor din căminele rețelei de
canalizare.
Separator pentru pene în fluxul
tehnologic și treaptă mecanică cu
sită pentru reținerea suspensiilor
(MTS), în stația se epurare.
Stația de epurare va fi dotată cu
înstalație de flotație și dozare
floculanți.(polielectrolit)
Stația de epurare este dotată cu
bazin de egalizare debite și
uniformizarea concentațiilor de
poluanți din influent
În bazinul de omogenizare
Bazine hidroizolate și
impermiabilizate, procese de
epurare și stabilizare nămol aerobe
Stația de epurare este prevăzută
cu treaptă de epurare biologică.
Se va implementa prin combinarea
regimul de exploatare a stației de
epurare: aerob pentru îndepărtarea
CBO5 și anoxic pentru denitrificare
și eliminare fosfor.
Nu este cazul
Nu este cazul
Se va implementa

Tabel nr. 4.1.2. Bilanţul apelor uzate

SURSA
APELOR
UZATE,
proces
tehnologic

TOTAL APE
UZATE
GENERATE
3

m /zi

Menajere

3

2

Industriale

Pluviale

3

m /zi
4

3

m /an
5

3

m /zi
6

3

m /an
7

l/s
8

3

3

m /an
9

m /zi
10
-

323,4
mc/zi
84 mii
mc/an

323,4
mc/zi
84 mii
mc/an

4,8
mc/zi

1,24
mii
mc/an

318,6

82,76
mii
mc/an

39,1
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3

m /an
11
-

COMENTARII

Către alte
obiective

În acest obiectiv

m /an
3

1
Utilizarea
apei în
scop
igiencosanitar și
tehnologic

APE DIRECŢIONATE SPRE
REUTILIZARE/RECIRCULARE

APE UZATE EVACUATE

3

3

m /zi
12
-

m /an
13
-

14
-

4.2. Aer
4.2.1. Condiţii de climă şi calitatea aerului pe amplasament
Zona se caracterizează printr-un climat temperat continental moderat specific Provinciei
climatice centrale a ţării. Aici se evidenţiază topo-climatul de culoar depresionar cu veri nu
prea calde, iernile calme fără curenţi puternici.
Clima este influenţată de circulaţia vestică peste care se suprapun şi influenţe ale circulaţiei
sud-vestice şi nord-nord-estice.
Temperatura medie anuală este 7,8

o

C cu temperature medie a lunii iulie de 220C iar a lunii

ianuarie de - 4,20C.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 636 mm, cantitatea medie a lunii iulie este de 80,1 mm iar
a lunii ianuarie de 36,1 mm.
Adâncimea de îngheț Hi = 1,0 m.
Dacă avem în vedere sursele antropice de poluare a aerului, considerăm că traficul rutier pe
drumul european E60 este principala sursă de emisii în atmosferă. S.C. FANDEMO S.R.L.
din vecinătatea amplasamentului este autorizată din punct de vedere al protecției mediului
iar fabrica de nutrețuri concentrate va avea emisii care nu depășesc valorile limită de emisie
(VLE). Fabrica de furaje pentru hrana animalelor este în curs de construcție și conform
evaluărilor de mediu nu va avea emisii în aerul înconjurător care să depășească VLE(valori
limită de emisie)
Indicatorii de calitate a aerului înconjurător în zonă de amplasare a obiectivului, apreciem că
sunt în limite admisibile.
4.2.2.Surse şi poluanţi generaţi pe amplasamentul obiectivului.
Emisiile din organizarea de șantier și caracteristicile acestora.
- Lucrări de excavatii si amenajarea terenului pentru amplasarea instalatiilor si constructiile
proiectate, poluantul emis fiind pulberile sedimentabile(TPS).
- Utilizarea utilajelor de constructii pe santier. Poluantii emisi sunt: NOX, SO2 ,N2O, CH4, CO2,
PM10 si PM 2,5, rezultati din combustia motorinei în motoarele temice nonroad ale utilajelor
de constructii.
- Emisiile autovehiculelor utilizate pentru aprovizionarea cu materiale a santierului. Poluantii
emisi sunt din combustia motorinei: NOX, NMVOC, CO, SO2 CO2, PM10 si 2,5.
Emisiile de pulberi din săpături.
Rata emisiilor este diferită de la o zi la alta si este influentată de nivelul activitătii, umiditatea
materialului excavat si de conditiile meteorologice. Controlul emisiilor de pulberi, se va realiza
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prin umectarea terenului în perioadele lipsite de precipitatii si împrejmuirea cu panori a
locatiei organizării de șantier.
Determinarea emisiilor de pulberi sedimentabile, utilizând factorii de emisie, conform
metodologiei CORINAIR, versiunea 2007 :
Factorul de emisie utilizat : 0,162 kg/mp.an. ;
Concentratia pulberilor totale in suspensie va fi de 13,5 g/mp.luna, fata de 17 g/mp.luna,
conform STAS 12587/2008.
Se recomada ca in devizul general al proiectului sa fie prevăzut ca santierul să fie dotat cu
cisternă – rezervor de apă cu capacitatea de min. 6 mc, prevăzută cu sistem de stropire,
pentru a fi utilizata in cazul in care lucrarile mecanizate de excavatii si amenajarea terenului
se efectueaza dupa o seceta prelungită . În aceste conditii, emisiile de pulberi vor fi limitate.
Emisiile de poluanti de la utilajele de constructii:
În lipsa unor informații cu privire la consumul de motorină pentru lucrările mecanizate
efectuate pe șantier s-a estimat că puterea medie simultan absorbită a motoarelor termice
ale utilajelor de constructii care se vor utiliza pe șantier este de 250 kW. Antreprenorul
lucrarilor va trebui sa utilizeze utilaje de constructii echipate cu motoare Diesel nonroad, care
corespund Directivei 2004/26/EC, - cel putin etapei a III A de implementare (termenul de
implementare a fost 2007.01)
Debitele masice ale poluantilor s-au determinat utilizând factorii de emisie conform
metodologiei CORINAIR.
Poluanti

Factor de emisie, g/KWh

Debite masice, g/h

NOX

3,5

875

N2O

0,35

87,5

CH4

0,05

12,5

CO

5

1250

NMVOC

0,5

125

PM 10

0,2

50

PM 2,5

0,19

47,5

SO2

200

Nota: continut de sulf in motorina: 0,1%.
Emisiile de la autovehicule folosite pentru aprovizionarea santierului.
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Emisiile poluante ale autovehiculelor se limitează preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute
la omologarea pentru înscrierea în circulaţie a autovehiculelor, cât şi prin condiţiile tehnice
prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării acestora
Sursele de emisii în perioada de functionare a instalatiei și caracteristicilor acestora.
Operațiunile de abatorizare și procesare a păsărilor se desfășoară proiectată, fluxul
tehnologic fiind organizat la parterul halei.
Sursele de emisii din procesele tehnologice de abatorizare și procesare păsări:-emisii difuze
Faza tehnologică
Recepția păsărilor

Emisii
Aer evacuat cu conţinut de praf din hala de descărcare,
aer evacuat de la spălarea vehiculelor şi a containerelor,
mirosuri
Deplumare
Aer evacuat din cazanul de opărire, din maşinile de
deplumare şi din aerisirea camerelor, mirosuri
Abatorizare
Aer evacuat din aerisirea spaţiului, mirosuri
Depozitarea subproduselor de origine Aer evacuat din aerisirea spaţiului, mirosuri
animală nedestinate consumului uman.

Poluantul emis din fazele tehnologice: deplumare, abatorizare, depozitarea subproduselor de
origine animală nedestinate consumului uman: COVNM. Evaluarea emisiilor s-a efectuat
utilizând factorul de emisie pentru COVNM, din CORINAIR 2016.
Factor de emisie = 0,3 kg/t.
Debitele masice ale emisiei:
Poluant

COVNM

Debite masice
kg/h

t/an

g/s

2,4

4,992

0,67

Emisiile de la producerea energiei termice-emisii dirijate
Pentru producerea energie termice, agent termic apă caldă cu temperatura de 90/700C, se
vor utiliza două cazane cu puterea termică de 440 kW, fiecare. Combustibilul utilizat: gaze
naturale. Energia produsă de cele două cazane va fi de 880 kWh, respectiv 3,168 GJ.
Evaluarea emisiilor s-a efectuat utilizând factori de emisie din metodologia Corinair, ed. 2016
Poluant

Factori de emisie, Debit masic, g/h
g/GJ
Oxizi de azot
46
146
Monoxid
de
21
67
carbon
PM 10, 2,5
0,94
3
NMVOC
14
44

50

Concentrații,
mg/Nm3
166
80,3
3,6
53

VLE, mg/Nm3
350
100
5

Oxizi de sulf

0, 4

1,3

1,6

35

Concentrațiile de poluanți au fost calculate la o temperatură de 273 0K, 101,3 kPa și se referă
la gaze de ardere uscate, conc. O2 de 3 %.
Vgaze arse = 834 Nmc/h
Dispersia gazelor arse se realizează prin două coșuri metalice H = 8,5 m, D = 400 mm.
Emisii din instalațiile de răcire.
Zona administrative-birouri
Instalatia de racire a aerului pentru zona de birouri se va realiza cu ventiloconvectoare.
Apa rece pentru ventiloconvectoare se va prepara cu un agregat tip chiller compact,
montat in exteriorul cladirii. Puterea de racire al chillerului este de 61 kW si produce apa
rece la temperatura de 7 grade pe tur.
Agentul frigorific cu care functioneaza chillerul este R410A.
Instalația industrială de frig.
Instalația de frig industrial va trebui să asigure prerăcirea și răcirea, refrigerarea și
congelarea, răcirea aerului în spațiile destinate fluxului tehnologic și spațiului pentru stocarea
temporară a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (deșeuri de la
abatorizare și procesare).
Până la data elaborării studiului, titularul nu s-a decis asupra tipului de instalație de frig
industrial și din această cauză nu se poate preciza care va fi agentul frigorific utilizat.
Agenți frigorifici care ar putea fi folosiți în instalația de frig industrial:
HFC (hidrofluorocarbon) contin molecule cu atomi H, F, C – prin lipsa atomului de Cl,
acesti agenti frigorifici sunt considerati freoni de substitutie definitiva. Exemplu de freoni:
R134a, R404a, R407C, R410A
HFO (hidrofluorolefina sau hidrofluoralchena) sunt freoni (agenti frigorifici) care au in
componenta lor hidrogen, fluor si carbon. Singura diferenta fata de freonii HFC este ca HFO
sunt substante chimice nesaturate, ceea ce insemna ca au macar o legatura dubla.(olefina
sau alchena). HFO sunt compusi relativ stabili, dar sunt mai reactivi decat HFC datorita
legaturii duble a carbonului. HFO au un potential de incalzire globala scazut (GWP), fiind o
proprietate care creste ca importanta in preocuparea pentru crearea de noi agenti frigorifici.
HC (hidrocarbon) sunt freoni cu excelente proprietati termodinamice si sunt buni sau chiar
mai buni decat agentii frigorifici HFC sau HFO, in cele mai multe aplicatii. HC sunt extrem de
inflamabili si trebuie manevrati cu grija. HC fac parte din grupa freonilor naturali si au ODP =
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0 iar valoarea GWP neglijabila. Freonii reprezentativi pentru categoria HC sunt: R290
(propan), R600 (butan), R600a (isobutan), R1270 propilena.
In afara acestor categorii mai exista si freonii naturali, de exemplu amoniacul simbolizat R717,
utilizat inca de la inceputurile frigotehniei, in anul 1876 de catre Carl von Linde. Amoniacul
este considerat unul dintre cei mai performanti freoni avand un foarte bun comportament
termodinamic. Dezavantajul sau este toxicitatea. Amoniacul poate fi sesizat olfactiv la
concentrații de 5 ppm iar un posibil pericol apare la concentrații de 100 de ori mai mare.
Dioxidul de carbon (R744) este un agent natural (cu potenţialul de încălzire globală 1 şi
potenţialul de subţiere a stratului de ozon 0), cu proprietăţi termodinamice foarte bune. Cu
toate acestea, se foloseşte foarte rar ca agent frigorific din cauza presiunilor foarte mari la
care se lucrează cu acesta şi a temperaturii scăzute a punctului critic.
Sursele mobile.
S.C. OPREA AVI COM SRL deține un parc propriu de autovehicule, care va fi utilizat și
pentru transport materii prime și produse finite, în/din obiectivul proiectat, în perioada
funcționare. Emisiile poluante ale autovehiculelor se limitează preventiv prin condiţiile tehnice
prevăzute la omologarea pentru înscrierea în circulaţie a autovehiculelor, cât şi prin condiţiile
tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării
acestora
Utilajele folosite pentru manipulare, în incinta obiectivului, vor avea motoare electrice.
Tabel nr. 4.2.1. Surse staţionare dirijate.
Denumirea
sursei

Poluant

Cazane
pentru
producerea
agentului
termic

Oxizi de azot
Monoxid de
carbon
Pulberi PM
10 și 2,5
COVNM
Oxizi de sulf

Debit
masic,
g/h

Debit
gaze/aer
impurificat,
Nm3/h

146
67
3

Conc. în
emisie,
mg/Nm3

Prag
alertă,
mg/Nm3

166
80,3

245
70

VLE =prag
de
intervenție,
mg/Nm3
350
100

3,6

3,5

5

53
1,6

24,5

35

834
44
1,3

52

Tabel 4.2.2. Surse de poluare nedirijate

Sursa

Poluanti

Debite masice, g/h

În perioada de realizare a
construcției:
Utilaje de construcții dotate
cu motoare termice

NOX
875
N2O
87,5
CH4
12,5
CO
1250
NMVOC
125
PM 10
50
PM 2,5
47,5
SO2
200
Recepție păsări
Praf, miros , gaze de Ventilația
se
eșapament
realizează cu două
ventilatoare
de
acoperiș.
Procesul de abatorizare, COVNM
2400
procesare
păsări
și
stocarea/manipularea
subproduselor de origine
animală(deșeurilor
din
procesul tehnologic)

Tabel 4.2.3. Surse de poluare fugitive:
Sursa

Poluanti

Instalații frigotehnice

Agenți frigorifici

Măsuri de minimizare
Achiziționarea de echipamente performante.
Masuri de management care asigura pierderi
minime de agent frigorific
Identificarea punctelor pe unde se produc
scurgeri fugitive și remedierea imediată a
neetanșeităților.
Intretinere corespunzatoare și verificari periodice.

Surse de miros
Emisiile de miros rezultă din mirosuri proprii ale corpurilor animale şi din produsele de
descompunere ale substanţelor organice. Intensitatea mirosului este încadrată pe trei nivele
de intensitate, după cum urmează: mică, medie și mare.
Abatoare de păsări:
Sectorul de producție/surse de miros
Preluarea animalelor

Intensitatea
mirosului
Medie

Opărire

Mare
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Maşina de deplumare

Mare

Secţia de sacrificare
Îndepărtarea subproduselor animale

Mică
Medie
Medie

Depozitarea sângelui rezidual

Medie

Îndepărtarea sângelui rezidual

Medie

Curăţarea canalizării
Gurile de scurgere a canalizării

Medie
Medie

Îndepărtarea nămolului

Mare

Stocarea subproduselor animale

Sursa informațiilor: ghid abatoare cu o capacitate de sacrificare mai mare de 50 t/zi
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Tabel nr. 4.2.4.1. Surse staţionare de poluare a aerului, poluaţi generaţi şi emişi

Denumire

Producere
agent termic

Surse generatoare de poluanţi atmosferici
Consum /
Timp de
Poluanţi
Poluanţi
producţie
lucru
generaţi
coduri
anual
după caz
[ore/an]
6589
GJ/an

2080

Oxizi de
azot
Monoxid
de
carbon
Pulberi
COVNM
SO2

Caracteristicile fizice ale surselor
Denumire
Inălţime
Diametrul
[m]
echivalent
[m]

Parametri gazelor evacuate
Viteza
Temperatura
Debit
0
[m/s]
[ K]
volumic
3
[m /s] /
debit masic
[g/s]
2,4
343
0,232/0,04

-

Cantităţi
de
poluanţi
generaţi
[tone/an]
0,3

-

0,14

0,232/0,018

-

0,006
0,092
0,003

0,232/0,0034
0,232/0,012
0,00036

2 coșuri
metalice
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8,5

0,016

4.2.3.Prognozarea poluării aerului:
Calculul concentrației poluanților în aerul înconjurător s-a efectuat cu ajutorul
programului Screen View, versiunea 3.5.0. , pentru poluanții: oxizi de azot, monoxid de
carbon și COVNM
Concentraţii maxime momentane ale poluanţilor la capacitatea de abatorizare de
4000 păsări/h, 8 t carcase /h.

Poluant

Concentraţiile maxime ale poluanţilor
Valoare-limită =
Prag de
Cmax
prag de
alertă
[µg/m3]
intervenţie
3
[µg/m ]
[µg/m3]

Oxizi de azot

48,23

170

200

Monoxid de carbon

25,38

7000

10000

-

-

COVNM

2379

Observaţii

La distanța de
100 m de
surse
La distanța de
100 m de
surse
La distanța de
100 m de
surse

Valorile calculate sunt inferioare pragului de alertă, pentru poluanții oxizi de azot și
monoxid de carbon și nu vor influența calitatea aerului înconjurător din zona de
amplasare.
Pulberile emise din sursele instalație sunt nontoxice și nesemnificative.
Impactul cumulativ.
Societatea comercială S. C FANDEMO S.R.L, are obiectul de activitate fabricarea țiglelor
și a dalelor din beton, emisiile fiind pulberile, dar în principal cele sedimentabile.
Pulberile emise din instalația de producere a furajelor pentru hrana animalelor,în
construcție, vor avea concentrații maxime, în limita sitului în care sunt amplasate. În
proiect au fost prevăzute instalații de filtrare a pulberilor la surse. Pe lângă aspectele
tehnice care prevăd reținerea poluanților la surse vor interveni și aspectele economice,
operatorul având tot interesul să mențină emisiile în limite acceptabile, pentru a nu fi
afectat financiar din cauza utilizării ineficente a materiilor prime.
În aceste condiții nu se pune problema unui impact cumulativ cu alte surse de poluare din
zonă.
4.2.4.Măsuri de diminuare a impactului
Măsuri de prevenire, reducere şi de evacuare a emisiilor de poluanti atmosferici în aer şi a
emisiilor de miros
56

Impactul cauzat de abatoare asupra mediului înconjurător, poate fi diminuat în mod
considerabil, prin respectarea anumitor cerinţe, mai ales în ceea ce priveşte executarea
lucrărilor de construcţie a acestor întreprinderi. La construcţia abatoarelor de procesare a
cărnii, distanţa minimă este de 500 m faţă de cea mai apropiată unitate locativă sau faţă
de cea mai apropiata unitate locativă ce se află încă în proiectare.(ord.MS 119/2014
art.11) Distanţa minimă a amplasamentului obiectivului propus față de o construcția din
zonă este de 650 m iar față de zona de locuințe din localitatea Sânpaul este de peste
1000 m, fiind respectat art. 11. din ordinul MS nr. 119/2014. Pentru diminuarea impactului
vor fi aplicate următoarele cerinţe de construcţie şi funcţionare: Descărcările mașinilor
care transportă pui vor fi efectuate strict cu porţile halelor închise. Spațiul pentru recepția
păsărilor va fi prevăzut cu două ventilatoare de acoperiș. Structura clădirilor, zonele de
sacrificare a animalelor, instalaţiile necesare la prelucrarea produselor secundare şi a
reziduurilor sunt prevăzute în spaţii închise. Se vor evita depozitărilor intermediare
deschise. Maşinile ce transportă animalele vor fi fi curăţate şi spălate cu aparate de apa
cu presiune. Pentru spălarea navetelor din plastic în care au fost transportate păsările sau prevăzut mașini automate de spălat. Se va evita folosirea de substanțe pentru spălaredezinfecție care conțin clor activ. Reziduurile de pe urma sacrificărilor de animale şi
produsele secundare acestei operaţiuni vor fi depozitate în recipiente închise, amplasate
în spaţiu închis, cu temperatura de 40C. Transferul în vederea transportului acestora către
instalaţia de eliminare/valorificare (SC PROTAN SA) se va desfăşura în recipiente
etanşe. Aerul din secțiile de producție şi depozitare a reziduurile de pe urma sacrificărilor
de animale şi a produselor secundare acestei operaţiuni, va fi evacuat cu ajutorul
ventilatoarelor montate pe acoperiș.
Măsuri pentru diminuarea emisiilor și a mirosurilor în perioada de operare a instalației:
Livrarea păsărilor
Livrarea păsărilor trebuie organizată în aşa fel, încât să fie doar un camion în aşteptare la
recepţie.
Recepţia păsărilor
Recepţia păsărilor va fi efectuată într-o hală spaţioasă, închisă, în care păsărilor să li se
acorde o perioadă de odihnă după transport. Hala va avea un sistem de aerisire cu două
ventilatoare montate pe acoperiș care vor fi curățate periodic. La spălarea recipientelor
utilizate la transport trebuie avut în vedere şi partea superioară a transportorului.
Secţia de deplumare
Aerul din spaţiul aferent acestei activităţi atinge o umiditate de 85 % - 95 %, făcându-se
remarcate şi diverse mirosuri. În acest sens, s-a prevăzut o construcţie închisă care
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dispune de un sistem de aerisire.

Prin aceasta se reduc sursele difuze de miros.

Cazanele de opărire şi maşinile de deplumare vor fi închise foarte bine,resturile aferente
acestor activităţi vor fi îndepărtate și stocate temporar în spațiu special, care va avea
temperatura interioară de 4 0C
Secţia de sacrificare Aerul din spaţiul aferent acestei activităţi atinge o umiditate de 70 %
- 90 %, nefăcându-se remarcate mirosuri puternice.
Depozitarea subproduselor animale Aerul din spaţiul în care se depozitează
subprodusele animale (puf, picioare, capete, intestine) atinge o umiditate de 70 % până la
85 % şi are un miros intens. Acest spaţiu de depozitare trebuie aerisit foarte bine, iar
sistemul de evacuare a aerului trebuie şi el, la rândul său, curăţat foarte atent.
Eficient este ca întotdeauna să existe o regularitate la intervale scurte de timp în ceea ce
priveşte transportul de subproduse animale. Recipientele destinate stocării temporare
trebuie curăţate şi dezinfectate în mod regulat şi amănunţit. La depozitarea sângelui
trebuie ţinut cont de următoarele: conducte şi ţevi de umplere şi golire a sângelui cât mai
scurte posibil; la recuperarea sângelui, transportatorul cu rezervor pentru sânge trebuie să
fie conectat printr-o ţeavă de legătură flexibilă, cu elemente de conexiune stabile.
Sângele va fi pompat din rezervorul de sânge și direcţionat către transportator.
Conservarea chimică de scurtă durată, spre exemplu cu acid sulfuric sau cu derivate ale
acestuia, împiedică descompunerea microbiană relevantă pe o perioadă de câteva zile.
Emisiile din combustia gazelor naturale.
Se va efectua verificarea periodică a combustiei în cazanele pentru producerea energiei
termice, pentru minimizarea emisiilor de monoxid de carbon şi oxizi de azot din gazele de
ardere.
Minimizarea emisiilor fugitive din instalațiile de frig, prin:
- achiziționarea de echipamente performante, realizate din materiale compatibile cu
agentul frigorific utilizat;
- în instalațiile de frig industrial se vor folosi agenți frigorifici cu efecte minime asupra
stratului de ozon și mediului înconjurător(încălzirea globală);
- verificări periodice ale instalațiilor de producere a frigului industrial;
- întreținerea corespunzătoare efectuată de frigotehniști autorizați.
Minimizarea emisiilor din canalizare și epurarea apelor uzate.
Nămolul în exces și reziduurile din flotație rezultate în urma tratării apelor uzate, va fi
stabilizat și deshidratat. Acesta se va transporta pentru procesare în instalația de biogaz a
stației de epurare Cristești sau valorifica ca fertilizant pentru terenurile agricole
proprietatea titularului.
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Se vor curăța căminele rețelei de canalizare exterioară și se vor înlocui, dacă este cazul
capacele căminelor.
Titularul activității va respecta BAT conform documentului de referinţă SA - BREF 0505/
Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal
by-products Industries, Mai 2005.
Titularul activității va trebui să elaboreze, anual un plan de management al mirosului.
4.3.Solul
Terenul în amplasamentul analizat nu pune probleme din punct de vedere al stabilităţii
generale şi nu prezintă la suprafaţă nici unul din semnele exterioare specifice
fenomenelor fizico-geologice active, precum alunecări de teren, eroziuni sau prăbuşiri.
Suprafața terenului este de 21916 m2, situată în extravilanul comunei Sânpaul, județul
Mureș. Folosința actuală a terenului este una sensibilă, teren arabil. Având în vedere
folosința actuală a terenului putem afirma că solul a fost supus activității antropice,
consecințele fiind:
- înlocuirea vegetației naturale cu vegetație de cultură, în general monocultură;
- efectele utilizării îngrășămintelor și a pesticidelor;
Conform studiului geotehnic elaborat pentru acest obiectiv, solul vegetal are o grosime de
0,60 m, sub care se întâlnesc nisipuri slab prăfoase sau prăfoase, cu pietriș de luncă.
Stratul magazin al apelor subterane este format din nisip cu pietriș de luncă mic, mediu și
pietriș de luncă , în masă de nisip cenușiu afânat.
Apa subterană freatică se găsește la adâncimi de 2,80 m – 4,60 m și se caracterizează
prin nivel ascensional, aflat sub presiune moderată, care în timpul precipitaţiilor
abundente sau în timpul perioadelor secetoase poate avea creşteri/scăderi excepţionale
de ordinul 1,00 ÷ 1,50 m, faţă de cotele mai sus amintite.
Surse de poluare a solurilor.
Sub denumirea de sol se înţelege stratul dinamic de la partea superioară a scoarţei
terestre în care se desfăşoară fără întrerupere procese biologice, fiind în permanenţă sub
acţiunea materiei vii: microflora, flora, microfauna şi fauna. Solul este alcătuit dintr-o fază
solidă (constituenţii organici şi minerali), o fază lichidă, soluţia solului şi faza gazoasă
formată din aer şi CO2. Prin acţiunea reciprocă dintre aceste componente, rezultă un
mediu care favorizează dezvoltarea proceselor biologice.
Sursele de poluare a solului în perioada de construire a obiectivului:
- Lucrările de excavaţii şi transport de materiale în interiorul amplasamentului. Prin
lucrările de excavaţii, turnarea fundaţiilor şi a platformelor, solul care favorizează
procesele biologice este ocupat cu un mediu construit antropic.
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- Organizarea de şantier va necesita ocuparea temporară a terenului, pentru amplasarea
barăcilor-container pentru muncitori şi materiale, parcarea utilajelor şi a mijloacelor de
transport, depozitarea materialelor.
- Sursele de poluare în perioada de operare a obiectivului:
Poluarea solului se poate produce din următoarele cauze:
- deteriorarea canalizării tehnologice și menajere;
- scurgeri de hidrocarburi din sistemele mecanice și rezervoarele autovehiculelor care
circulă pe amplasament;
- emisii necontrolate de pulberi din procesul tehnologic;
- managementul defectuos al deșeurilor.
Prognozarea impactului
Suprafața totală a terenului este de 21916 m2 .
Bilanțul teritorial al amplasamentului:
Denumirea funcțiunii
Organizarea de șantier

Suprafața, m2
1500

După realizarea obiectivului
Suprafața totală
Suprafața construită
Suprafața de spații verzi

21916
4674,46
11425

Suprafața pentru circulații pietonale

667,96

Suprafață circulații auto
Suprafață parcări auto

4093,58
1055,00

Observații
Terenul se ocupă temporar, în
incinta obiectivului.
Se ocupă definitiv.
Terenul natural se amenajează prin
plantarea de iarbă și vegetație cu
rol de protecție
Suprafață se va ocupa definitiv.
Îmbrăcămintea va fi permiabilă
pentru a menține la un nivel
acceptabil al regimului hidric a
solului și reducerea volumului
apelor pluviale care necesită
evacuare
Suprafața se ocupă definitiv.
Sistemul rutier va fi format din: strat
din pavele – h = 10,00 cm; strat din
nisip – h = 4,00 cm; strat de balast
stabilizat cu lianti hidraulici 4% in
situ – h = 20,00 cm; strat de nisip –
h = 2,00 cm; strat de fundatie din
balast – h = 30,00 cm.

P.O.T. = 21,32 %, CUT = 0,25

Înainte de începerea lucrărilor pentru organizarea de șantier și construcția obiectivului,
stratul de sol vegetal va fi decopertat. Impactul generat de decopertă este mecanic prin
îndepărtarea stratului edafic, deranjând textura şi structura solului.
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Solul fertil decopertat de pe terenul destinat organizării de șantier, V = 900 m3 va fi
depozitat temporar, în grămezi, pe terenul liber din incintă și se va utiliza pentru refacerea
solului de pe terenul ocupat temporar.
Impactul generat de organizarea de șantier asupra solului va fi de scurtă durată și
reversibil.
Solul de pe terenul care va fi ocupat definitiv va fi supus unor intervenții de natură
mecanică care va deranja structura solului. Solul vegetal de pe suprafețele construite, a
platformelor și drumuri interioare, cu un volum de 3490 m3 va fi depozitat în grămezi în
incinta amplasamentului și se va împrăștia pe terenuri slab productive. Astfel resursele
biotice și abiotice ale solului vor fi conservate și utilizate pentru ameliorarea calității solului
din alte locații. Prin această măsură, impactul asupra solului din cauza ocupării definitive a
terenului, deși este permanent (pe toată durata de existență a construcțiilor), va fi
compensat.
În perioada de operare a obiectivului, cauzele poluării solului pot fi doar accidentale, de
scurtă durată și de mică intensitate.
Printr-un management adecvat, cauzele și efectele poluării accidentale vor fi eliminate iar
suprafețele afectate se vor remedia.
Titularul proiectului este obligat să elaboreze planul de prevenire și combatere a poluărilor
accidentale.
În proiect au fost propuse lucrări care permit evacuarea și tratarea apelor reziduuale,
tratarea apelor pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi, pardoseli ale halelor de
producție cu finisaje impermiabile.
Gospodărirea deșeurilor este obligatoriu a fi realizată conform prevederilor legale( Legea
nr. 211/2011, modificată de OUG 68/2016) generate în obiectiv în condiții sigure pentru
factorii de mediu sol, subsol, ape subterane și de suprafață.
În concluzie, prognoza impactului asupra solului, este următoarea:
Acțiunea

Natura impactului

Comentarii

Organizarea de șantier

Impact redus, de scurtă

Terenul ocupat temporar va

durată și reversibil

fi redat în starea avută inițial

Impact permanent, pe toată

Resursele biotice și abiotice

durata existenței

ale solului vegtal, decopertat

construcțiilor, minimizat prin

de pe suprafețele ocupate

măsuri compensatorii.

definitiv, vor fi utilizate

Construcția obiectivului

pentru fertilizarea unor
terenuri slab productive.
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Funcționarea obiectivului.

Impact nesemnificativ

Măsuri constructive
prevăzute în proiect pentru
protecția solului.
Elaborarea regulamentelor
de operare a instalațiilor,
care vor cuprinde măsuri
pentru asigurarea sănătății
angajaților și protecția
mediului înconjurător, a
planului de prevenire și
combaterea poluărilor
accidentale

Măsurile prevăzute pentru diminuarea impactului asupra solului.
- Stratul de sol vegetal se va decoperta de pe suprafaţa terenului. Acesta va fi depozitat
temporar, după care se va împrăștia pe terenul liber din incintă și terenuri slab productive.
- Înfrastructurile vor fi executate din beton care se va impermiabiliza şi hidroizola, pentru
prevenirea exfiltrațiilor.
- Canalizarea se va executa din conducte din P.V.C. KG, îmbinate etanș.
- Vor fi prevăzute platforme betonate pentru precolectarea selectivă a deşeurilor menajere
şi tehnologice altele decât pentru subprodusele de origine animală nedestinate
consumului uman
- Subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman vor fi stocate temporar
în tancuri închise etanș, amplasate în zona funcțională destinată gospodăririi deșeurilor
prevăzută în proiect. Deșeurile din această categorie se vor elimina/valorifica conform
contractului încheiat cu SC PROTAN SA.
- Obiectele prevăzute în proiect pentru stația de epurare care vor fi amplasate
îngropat/semiîngropat vor avea fundații realizate conform studiului geotehnic, radierul și
pereții laterali hidroizolați și impermiabilizați.
- În perioada de operare se vor efectua inspecții periodice ale canalizării menajere și
pluviale, a căminelor canalizării și a obiectelor stației de epurare pentru verificarea
etanșeității îmbinărilor, impermiabilizării structurilor și se va proceda la remediere
defecțiunilor constatate și decolmatarea căminelor și a canalizării pentru prevenire
exfitrațiilor care pot afecta calitatea solului și a mediului geologic
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- Se vor elabora regulamente de operare a echipamentelor tehnologice, stației de epurare
și separatorului de hidrocarburi și planuri de prevenire și intervenție în caz de poluări
accidentale.
- În cazul unor scurgeri accidentale pe sol se va limita aria de răspândire a poluanților,
îndepărtarea deseurilor, eliminarea/valorificarea controlată a acestora, remedierea zonei
afectate.
- Se vor asgura materiale absorbante pentru colectarea scurgerilor accidentale de
poluanți pe sol.
4.4.Geologia subsoluluI
Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură.
Sedimentele neogene, care intră în compoziţia Bazinului Transilvaniei, se caracterizează
printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente aparţin Miocenului şi
Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri,
uneori slab cimentate, care depăşesc 10 m grosime. Sarmatianul, este acoperit la
suprafaţă, cu formaţiuni mai tinere.
Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate,
care le-au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor bolţite şi lăţite, în timp ce
sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere domurilor gazifere. Grosimea
mare a depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din care Sarmatianul ocupă un
însemnat procentaj şi aspectele lor de facies presupun, pentru întreaga perioadă a
umplerii Bazinului, o uşoară dar continuă mişcare de subsidenţă.
Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. Zona
studiată este încadrată în Dealurilor Mureşului (culoarul Mureşului), la contactul unităţilor
geomorfologice a Câmpiei Transilvaniei şi a Podişului Târnavelor, care se caracterizează
printr-un relief colinar-deluros, văi însoţite de terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului,
de podiş puternic, fragmentat, de văi - culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o
puternică eroziune torenţială, este consecinţa evoluţiei relativ recente în argile şi marne,
cu unele intercalaţii de gresii helveţiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidenţă
forme structurale şi păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii, încetinind în
acelaşi timp şi procesele de modelare a versanţilor.
Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluviale –
deluviale, care alcătuiesc stratificaţia zonelor de terasă şi de luncă majoră (nisipuri,
pietrişuri cu bolovăniş), respectiv baza versanţilor (roci deluviale de natură prăfoasă,
mâloasă). Dezvoltarea lor pe verticală variază de la o zonă la alta.
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Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul studiat face parte din B.H. Mureș,
colectorul apelor fiind Râul Mureș.
În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie
râul Mureş, cu albie foarte meandrată, care traversează perimetrul dinspre est spre
direcţia vest, formând zone de luncă şi terase bine dezvoltate pe cursul lui. În aceste zone
se pot urmări, acumulări importante a apelor subterane, cantonat în depozitele aluvionare
fine/grosiere, respectiv unele acumulări lenticulare în zonele de versanţi depozitate în
lentile nisipoase.
Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip
Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec
dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale
sub presiune) pe liniile de microfracturi. Adâcimea apelor subterane freatice este situată
la -2,80 m și - 4,60 m, având fluctuații de 1,0 – 1,5 m, în funcție de nivelul precipitațiilor
Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de
macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de
revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în
zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare a g=0,15.g
și d.p.d.v. al perioadei de control (colţ), amplasamentul este caracterizat prin T c=0,7 sec,
pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani.
Sursa informațiilor: studiul geotehnic.
Sursele de poluare a mediului geologic.
Sursele de poluare sunt : exfiltrații din canalizare, csurgeri accidentale de poluanți pe sol,
care dacă nu sunt îndepărtate imediat pot migra în mediul geologic, deteriorarea
hidroizolațiilor și a impermiabilizării obiectelor prevăzute în proiect a fi amplasate subteran
sau semîngropat.
Prognoza impactului.
Impactul asupra mediului geologic va fi nesemnificativ, în condițiile în care vor fi
respectate măsurile de reducere a impactului prevăzute pentru factorii de mediu apă, aer
și sol.
Poluanții ajunși accidental pe sol, și care ar putea migra în mediul geologic vor trebui
îndepărtați imediat folosind materiale absorbante și zona afectată, remediată.
Activitățile legate direct de instalația IPPC se desfășoară exclusiv în interiorul halelor de
producție. Pavimentul halelor va fi finisat cu materiale impermiabile.
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Platformele exterioare realizează bariere artificiale împiedicând astfel migrarea poluanţilor
în sol si subsol. Apele pluviale potențial poluate vor fi colectate prin rigole și tratate într-un
separator de nisip și hidrocarburi.
Fundațiile construcțiilor proiectate vor fi hidroizolate, pentru asigurarea stabilității
construcțiilor și evitarea migrării produșilor de coroziune, rezultați din acțiunea apei
asupra elementelor de fundare, în mediul geologic.
Măsuri pentru diminuarea impactului.
Măsurile de diminuarea a impactului asupra mediului geologic sunt identice cu măsurile
prevăzute pentru apă și sol.
Se vor respecta recomandările studiului geotehnic.
Obiectivul analizat nu va constitui o sursă potenţial semnificativă de poluare pentru
subsol.
5. Biodiversitatea
Prognoza impactului
Instalația proiectată nu este amplasată în arie naturală protejată. La o distanță mai mică
de 20 km de amplasament se află situl Natura 2000 ROSPA 0041 – Eleșteele Cipău –
Iernut.
Situl este format din două ferme piscicole, cu suprafața de 454 ha. Cele două ferme
piscicole reprezintă un loc important de popas pentru păsările migratoare din Transilvania,
și adăpostesc regulat între 35 000 – 48 000 exemplare de păsări de apă.
Sunt lacuri artificiale situate lângă râul Mureș, care au fost înființate la începutul anilor ’70.
În ultimii ani, la Iernut, datorită creșterii sălciilor în mijlocul unuia dintre lacuri s-a format o
microcolonie de stârci de noapte (Nycticorax nycticorax), care, beneficiind de un
managemant adecvat, ar putea crește în următorii ani.
Amenințări privind conservarea sitului: urbanizare discontinua; pescuit profesional
pasiv; pescuit de agrement; vanatoare.
Specii la care face referire art.4 al Directivei 79/409/EEC și listate în anexa II a Directivei
92/43/CE.
Grup

Cod

Specia

B

A229

Alcedo atthis

B
B
B
B
B
B
B
B

A054
A056
A052
A050
A053
A055
A041
A089

Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser albifrons
Aquila pomarina
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A028
A029
A024
A059
A061
A060
A021
A396
A149
A196
A197
A031
A030
A081
A429
A027
A026
A125
A153
A002
A001
A131
A022
A338
A339
A459
A182
A179
A156
A023
A017
A393
A151
A034
A140
A005
A120
A132
A004
A166
A142

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Branta ruficollis
Calidris alpina
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Dendrocopos syriacus
Egretta alba
Egretta garzetta
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gavia arctica
Gavia stellata
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus cachinnans
Larus canus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Nycticorax nycticorax
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Podiceps cristatus
Porzana parva
Recurvirostra avosetta
Tachybaptus ruficollis
Tringa glareola
Vanellus vanellus

Sursa informațiilor: Formularul standard Natura 2000, ROSPA 0041-Eleșteele Cipău –
Iernut, actualizată în anul 2011.
Pentru evaluarea impactului asupra biodiversității s-a folosit următoarea grilă pentru
categoriile de impact:
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Categoria de impact

Descriere

Impact pozitiv semnificativ

Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale
propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor
de mediu

Impact pozitiv

Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra
factorilor/aspectelor de mediu

Impact neutru

Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau
fără effect

Impact negativ nesemnificativ

Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor
de mediu

Impact negative

Efecte negative de scurtă durată sau reversibile
asupra factorilor/aspectelor de mediu

Impact negativ semnificativ

Efecte negative de lungă durată sau ireversibile
asupra factorilor/aspectelor de mediu

Sintetic prognoza impactului proiectului propus asupra biodiversitatii este prezentata,
astfel:
Aspecte de mediu
Modificari ale suprafetelor de paduri, zone
umede, corpuri de apa de suprafata

Distrugerea sau alterarea habitatelor
speciilor de plante incluse in Cartea Rosie
Modificare/distrugerea populatiei de
plante

Modificarea compozitiei de specii de
plante: specii locale sau aclimatizate,
raspindirea speciilor invadatoare.
Modificarea resurselor de specii de plante
cu valoare economica
Distrugerea/modificarea habitatelor
speciilor de animale incluse in Cartea
Rosie
Alterarea speciilor si populatiilor de
pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile,
nevertebrate.

Impactul prognozat
Construcția și funcţionarea obiectivuluii nu vor
modifica suprafetele împădurite, zone umede,
corpuri de apa de suprafata. Obiectivul nu va
modifica negativ regimul de scurgere al apelor
subterane şi de suprafaţă.
Categoria de impact:impact neutru
Nu sunt afectate habitatele.
Categoria de impact: impact neutru
Solurile sunt suportul fizico-chimic pentru vegetaţie.
Vegetația naturală a fost înlocuită cu plante de
cultură, terenul având categoria de folosință arabil.
Solul va fi afectat ca urmare a ocuparii definitive cu
constructiile proiectate (suprafete reduse). Terenul
este situat în extravilanul localității Sânpaul.
Folosirea solului vegetal decopertat de pe terenul
ocupat definitiv va avea efecte benefice asupra
solului de pe terenuri slab productive sau
degradate..
Categoria de impact: Efect nesemnificativ.
Nu se modifica compozitia de specii de plante.
Se va efectua sistematic dezinsecţia şi deratizare în
obiectiv pe bază de contract cu firme specializate.
Categoria de impact:impact neutru
Nu sunt afectate resurse de specii de plante cu
valoare economică.
Categoria de impact:impact neutru
Pe amplasamentul obiectivului și vecinătate nu sunt
habitatele speciilor de animale incluse in Cartea
Rosie
Categoria de impact:impact neutru
Nu sunt afectate speciile şi populaţiile de pasari,
mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate.
Categoria de impact: impact neutru.
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Dinamica resurselor de specii de vânat si
a speciilor rare de pesti
Modificarea/distrugerea rutelor de migrare

Alterarea sau modificarea speciilor de
fungii/ciuperci, modificarea resurselor
celor mai valoroase specii de ciuperci
Pericolulul distrugerii mediului natural in
caz de accident.

Nu este afectatată dinamica resurselor de specii de
vânat si a speciilor rare de pesti
Categoria de impact:impact neutru
Nu se modifică/distrug rutelor de migrare. Emisiile
de poluanţi şi nivelul de zgomot reduse generate de
activitatea proiectată nu vor afecta zborul păsărilor
pe deasupra obiectivului.
Categoria de impact:impact neutru
Nu are efect.
Categoria de impact:impact neutru
Obiectivul nu prezină riscul de accident major. Se
vor aplica cu strictețe măsurile sanitar-veterinare.
Categoria de impact:impact neutru

Măsuri pentru reducerea impactului
Obiectivul în etapele de construire, funcționare, închidere/post închidere nu va genera
emisii care afectează starea favorabilă de conservare a speciilor de floră şi faună.
Măsurile pentru reducerea impactului:
- Deșeurile rezultate în etapele de construire și funcționare se vor valorifica sau elimina
controlat, conform contractelor încheiate cu operatori autorizați
- Lucrările de desinsecţie şi deratizare care se vor efectua în obiectiv, vor fi
externalizate prin contracte cu operatori autorizaţi.
- Concentraţiile reduse ale poluaţilor şi nivelul de zgomot în limite acceptabile nu vor
deranja fauna din zonă.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului nu a considerat necesară efectuarea
evaluării adecvate pentru acest obiectiv.
4.6.

Peisajul

Impactul obiectivului asupra peisajului în perioada de mobilare a amplasamentului cu
obiectele proiectate, este redus şi de scurta durată în timpul activitatilor de construcție.
Acesta va acoperi în principal zona de amplasament, datorită naturii lucrărilor de
construcţii și montaj.
Zona în care se amplasează obiectivul este destinată activităților agricole.
Obiectivul se va realiza cu materiale de cea mai bună calitate și se va dota cu
echipamente durabile, moderne, cu consumuri energetice reduse şi emisii minime. Se va
realiza o singură constructie tip hala care gazduieste ambele tipuri de spatii, producție și
administrație. In aceasta varianta, parterul halei este ocupat de fluxul tehnologic si
anexele acestuia, iar birourile sunt amenajate in etajul partial al cladirii. Accesele celor 2
categorii sunt realizate separat. Cantina este accesibila usor atat operatorilor abatorului,
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cat si personalului administrativ. Principalul avantaj al acestei solutii este folosirea optima
a volumului halei, fiind astfel o propunere eficienta functional. Viitorul abator și spațiu de
procesare păsări se va integra intr-o zona din extravilanul comunei Sânpaul pretabila
dezvoltarilor industriale, administratia locala facilitatnd aceasta directie de dezvoltare.
Astfel, arhitectura corpurilor de cladire propuse se va integra in tipicul pentru astfel de
constructii, respectand caracterul zonei. Vor fi realizate: clădire pentru producție și de
birouri, Statie de epurare, Magazin și Casă poartă și împrejmuire. Vor fi executate lucrări
de instalații electrice interioare, instalații de curenți slabi, instalații de paratrăsnet, instalații
sanitare și de canalizare și instalații termice, de climatizare si de frig. Durata de realizare
al proiectului propus va fi de 36 luni, perioadă în care se vor realiza atât lucrările de
construcție, cât și celelalte activități ale proiectului. Pe terenul liber, neocupat de
constructii, se vor dezvolta zone inerbate. În concluzie, realizarea proiectului nu va avea
impact negativ asupra peisajului.
Tabel 6.1.1

Utilizarea terenului
Suprafața totală a terenului

Suprafaţa (m2)
Înainte de punerea După punerea în
în aplicare a
aplicare a
proiectului
proiectului
21916
21916

Recultivată

Suprafaţa construită

-

4674,58

Suprafaţa circulații auto

-

4093,58

-

Suprafață parcări suto

1055
-

Suprafaţa circulații pietonale

-

Suprafaţa spații verzi

-

667,96
-

TOTAL:

11425

21916

21916

-

P.O.T. = 21,3 % ; C.U.T. = 0, 25
4.7 Mediul social şi economic
Comuna Sânpaul este situată în zona de contact dintre Câmpia Transilvaniei și Podișul
Târnavelor. Comuna Sânpaul se întinde la sud de Râul Mureș, fiind situată la vest de
Municipiul Târgu-Mureș. Teritoriul comunei și satul Sânpaul centru de comună, sunt
traversate de drumul național DN 15 (E60) și de calea ferată normală Războieni-Târgu
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Mureș-Deda. Legaturile rutiere se asigura şi prin drumuri comunale, cu DC 123 spre
Chirileu, cu DC 73 spre Valea-Izvoarelor, cu DC 121 spre Dileul-Nou şi Sânmarghita. Cele
mai importante centre urbane și industriale sunt Iernut la 10km, orașul Luduș la 31 km și
Municipiul Târgu Mureș la 20 km.
Situată în valea Mureşului, teritoriul comunei se află la o altitudine care variază între 280
m în luncă şi 490 m pe culmile dealurilor
Activitățile specifice zonei: Producție de cablaje auto, compresoare, țigle, cariere,
sterilizare deșeuri medicale, depozit zonal de deșeuri, parc fotovoltaic, fabrici de furaje
pentru hrana animalelor. Amplasamentul obiectivului va fi în extravilanul localității Sânpaul
pe teritoriul administrativ al comunei. Sursele de poluare în etapele de construire și
funcționare vor avea un impact în limite admisibile, iar receptorii protejați (locuințe) sunt
situate la peste 500 m de locația proiectului. Se vor efectua periodic, lucrări de
dezinsecţie şi deratizare de către firme specializate, pe bază de contracte de prestări
servicii. Funcționarea obiectivului va avea impact redus asupra reţelelor de orice tip (trafic
rutier, retea telefonica, electrica, etc). Din punct de vedere economic obiectivul are
efecte benefice și va contribui la dezvoltarea durabilă a industriei alimentare care
procesează păsări din producție proprie. Nu se pune problema unor masuri speciale
pentru protecţia aşezărilor umane, deoarece obiectivul corespunde din punct de vedere
constructiv si functional cerinţelor BAT.
4.8 Condiţii culturale şi etnice, patrimoniu cultural
Activitatea propusă nu are impact asupra condiţiilor etnice şi culturale.
5.

Analiza alternativelor.

5.1 Amplasament
Amplasamentul din comuna Sânpaul, prezintă avantajul situării in proximitatea unui drum
european (E60), si a unui coridor de cale ferata, care este situat in fata amplasamentului.
In plus, va exista un nod de autostrada în vecinătatea amplasamentului. Pe langa aceste
cai de comunicatie, locația este situată intr-o zona centrala din tara, astfel ca transportul
produselor finite este facil in mai multe directii. Suprafata terenului este mare și face
posibila desfasurarea unui circuit tehnologic complet.
Avantajele locației propuse pentru amplasamentul obiectivului:
-

accesibilitate foarte buna pe doua cai de comunicatie – rutier si feroviar;

-

suprafata mare a terenului;

-

flux tehnologic complet;

-

existența unor rețele de utilități în apropiere;
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5.2.

distanța de peste 500 m față de zonele locuite (receptori protejați).
Tehnologia de fabricație

Din informațiile cu privire la echipamente, prezentate anterior, rezultă că s-a ales varianta
care asigură niveluri ridicate ale automatizării și controlului procesului tehnologic. Emisiile
din fluxul tehnologic, consumurile de apă și energie și impactul deșeurilor vor fi
minimizate prin aplicarea BAT-urilor pe tot fluxul tehnologic
5.3.

Oportunitatatea și perioda de realizare a investiției.

Oportunitatea investiției este dată de situația actuală a pieței cărnii de pasare din
România și necesitatea măririi capacității de producție a societății OPREA AVI COM. Prin
implementarea unei noi tehnologii va fi o creștere semnificativă a productivității/angajat al
societății. Realizarea investiției va contribui la creșterea locurilor de muncă din zonă și
crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, procesare, depozitare și
comercializare.
Perioada de realizare a investiției este de max. 3 ani.
6. Monitorizarea.
În perioada de realizare a lucrărilor:
- Controlul calității execuției lucrărilor conform caietului de sarcini privind calitatea
lucrărilor de construcții și montaj.
- Utilizarea pentru realizarea lucrărilor a materialelor și instalațiilor de cea mai bună
performanță.
- Gospodărirea și ținerea evidenței gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea de
construcții conform Legii nr. 211/2011, modificată de OUG 68/2016 și H.G. nr.856/2002.
În perioada de exploatare a lucrărilor:
Actiunea

Indicatorii analizați

Frecvența

Emisii din
combustia gazelor
naturale

NO2, (exp. ca NO2)
CO, SOx(exp. ca
SO2), pulberi,
temperatura, conc.
O2, debit gaze arse
Conf. HG 856/2002

Conform autorizației
integrate de mediu

pH, MTS, CCO- Cr,
CBO5, NH4, NO3,NO2-, P, extractibile
pH, MTS, CCO-Cr,
NH4, NO3-,NO2-, P.

Conform autorizație
de gospodărire a
apelor
Conform autorizație
de gospodărire a
apelor

Evidența gestiunii
deșeurilor
Restituția apelor
uzate epurate
*Calitatea apelor
subterane, probe
prelevate din
puțurile de

Lunar
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Metode de
analiză/laboratoare
Conf. standarde în
vigoare/laboratoare
acreditate
Evidența gestiunii
deșeurilor va fi ținută
de persoane
acreditate.
Conf. standard în
vigoare/laboratoare
acreditate
Conf. standard în
vigoare/laboratoare
acreditate

observație.
*Monitorizarea
calității solului.

Conform Autorizației
Integrate de Mediu

Cu ,Cd, Zn, Pb, Se,
Hidrocarburi totale.

Conf. standard în
vigoare/laboratoare
acreditate

*Notă:
Primele probele de ape subterane și sol vor fi prelevate înainte de punerea în funcțiune,
rezultatele încercărilor vor fi valori de referință pentru determinările ulterioare care se vor
efectua cu frecvența prevăzută de Autorizația Integrată de Mediu.
Monitorizare tehnologică
Operatorul instalației are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.
Monitorizarea substanțelor periculoase
Se va ține evidența cantitativă, calitativă și a mijloacelor de asigurare pentru substanțele
periculoase
Monitorizarea deșeurilor:
Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.
Operatorul instalației va avea obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi
probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe
amplasament, care va cuprinde detalii cu privire la:
- cantităţile şi codurile deşeurilor;
- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale
acestuia;
- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror
transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;
- detalii privind expediţiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.
7. Încetarea activității
Etapele care trebuie urmate în cazul în care se pune problema încetării activității sunt:
-solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activităţii;
- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor, menajere şi industriale;
- spălarea şi dezinfectarea halei în care s-au desfășurat activitățile de producție;
- evacuarea din incintă a tuturor instalaţiilor care au servit activitații de abatorizare și
procesare a păsărilor;
- prelevarea și analiza probelor de sol şi a ape subterane pentru a constata gradul de
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poluare şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.
8. Situații de risc.
În cazul instalației analizate situațiile de risc pot fi naturale și antropice. Situațiile de risc
pot fi generate de cauze naturale: cutremur, inundații, alunecări de teren. Amplasamentul
Amplasamentul este situat în grupa seismică E, cu indici seismici de calcul: ag = 0,12 g,
Tc = 0,70 s, IMR = 225 ani, cu probabilitatea de depășire de 20 %, în 50 de ani.(conf.
normativ P100 – 2013)
Amplasamentul nu este supus riscului alunecărilor de teren.
Scenariu de accident
sau de evacuare
anormala

Probabilitatea
de producere

Consecintele
producerii

Masuri luate sau
propuse pentru
minimizarea
probabilitatii
de producere

Catastrofe naturale,
cutremur

Nu se pot face
predicții

Modificari ale
stabilitatii
terenului
Pagube
materiale.

Nu se pot
minimiza

Inundații

Conform
avertizărilor
hidrologice

Pagube
materiale

Se va elabora
studiul de
inundabilitate
conform
recomandărilor
studiului
getehnic.

Producerea unui
incendiu

Probabilă

Emisii de
pulberi și
poluanți din
combustie
Pierderi
materiale

Respectarea
normelor de
prevenire și
combaterea
incendiului

Exfiltraţii
semnificative din
canalizarea
tehnologică sau
menajeră.

Redusă

Poluare sol

Verificarea
periodică a
canalizării.
Decolmatare
cămine şi reţele
interioare de
canalizare.
Limitarea zonei
afectate pentru
minimizarea
efectelor şi
remedierea
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Actiuni
planificate
in eventualitatea
ca
un astfel de
eveniment se
produce
Simulari

Realizarea
măsurilor
propuse în
studiul de
inundabilitate,
înainte de
punerea în
funcțiune a
obiectivului.
Combaterea
incendiului cu
mijloacele din
dotare.
Aplicarea
măsurilor
prevăzute în
planul de
intervenție în
caz de incendiu.
Conform
planului de
prevenire şi
combaterea
poluării
accidentale.

Funcționarea
anormală a
instalației.

Probabilă

Oprirea
instalației,
pierderi
economice

avariei
Operatorul
instalaţiei va
remedia
defecțiunile
apărute

Managementul
corespunzător al
activităților
de
mentenanță
a
echipamentelor
Instruirea
salariaților
Regulamente și
proceduri
de
operare.

Pentru situtuaţiile în care instalaţia nu funcţionează normal , se vor lua următoarele
măsuri:
a. Informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei,
incluzând alarmarea rapidă si eficietă a operatornilor instalatiei privind abaterile de la
funcţionarea normală.
b. În cazul producerii unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la
poluarea iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru remedierea
avariilor în vederea trecerii imediate la măsurile si acţiunile necesare eliminării cauzelor si
pentru limitarea efectelor avariei:
- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea;
- limitarea ariei de răspândire a poluanţilor ;
- îndepărtarea poluanţilor prin mijloace adecvate, colectarea, transportul si depozitarea în
condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau neutralizării substanţelor
poluante.
c. Se vor aplica planurile pentru situatii speciale si va fi asigurata in permanenta
comunicarea (telefon, fax) cu personalul de conducerea

din cadrul societatii şi cu

autorităţile locale.
d. Orice situatie anormala de functionare va fi comunicata autoritatilor de mediu: APM
Mureș si GNM- Comisariatul judeţean Mureș telefonic- in cel mai scurt timp si în scris, in
maxim 24 de ore.
Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii.
S.C. OPREA AVI-COM S.R.L.- punct de lucru Sânpaul nu intra sub incidenta HG
nr.804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in
care sunt implicate substante periculoase.
Planurile de prevenire şi management al situaţiilor de urgenta, documente ce se vor
elabora la nivelul societății :
- Planul de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale
- Planul de interventie PSI, avizat de ISU Județ Mureș
- Planul de paza
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- Planul de evacuare
Pentru prevenirea și actiunea în cazul situațiilor de urgență, se vor respecta urmatoarele :
Siguranta instalatiilor, protectia personalului si protectia mediului trebuie sa fie obiective
prioritare in cadrul obiectivelor generale ale societatii. Întreg personalul trebuie sa
cunoasca si sa respecte politica de prevenire a accidentelor. Conducerea societății va
asigura mijloacele financiare si personal pentru indeplinirea obiectivelor din planurile de
prevenire și management al situațiilor de urgență. Se vor elabora regulamentele de
operare a instalatiilor si instructiunile de lucru care cuprind masuri de prevenire a
accidentelor, de protectie a muncii si de protectie a mediului in urmatoarele situatii: pentru
punerea in functiune, operare, oprire accidentala sau planificata, intretinere.
9. Impactul asupra mediului înconjurător.
Pentru aprecierea impactului obiectivului asupra mediului înconjurător, s-a utilizat metoda
încadrării calităţii factorilor de mediu, aer, apă, sol şi a indicatorului biodiversitate, într-o
scară de bonitate, cu acordarea unei note, care să exprime apropierea sau depărtarea de
starea ideală. Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 la 10, unde nota 10
reprezintă starea naturală neafectată de activitatea antropică iar nota 1, reprezintă starea
gravă, ireversibilă de afectare a factorului de mediu analizat. Notele de bonitate obţinute
pentru factorii de mediu aer, apă, sol şi indicatorul biodiversitate, servesc la realizarea a
două figuri geometrice (patrulatere). Ariile celor două patrulatere, reprezintă starea ideală,
respectiv reală globală a mediului. Raportul dintre aria care reprezintă starea reală a
mediului şi aria care reprezintă starea ideală, reprezintă indicile stării de poluare globală.(
IPG ). Scara pentru indicele poluării globale:
I = 1, mediu natural neafectat de activitatea umană.
1<I<2, mediu supus efectului activitatii umane in limite admisibile.
2<I<3, mediu supus efectului activitatii umane, provocand stări de disconfort formelor
de viata.
3<I<4, mediu afectat de activitatea umana, producand tulburari formelor de viata.
5<I<6, mediu grav afectat de activitatea umana, periculos formelor de viata.
I, sub 6, mediu degradat, impropriu formelor de viata.
Scara de bonitate:

Nota
10

Efectele asupra stării de sănătate şi ecosistemelor
mediu natural
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9

mediu curat nivel I, fără efecte asupra stării de sănătate şi ecosistemelor
mediu curat nivel II, fără efecte decelabile cazuistic asupra stării de

8

sănătate şi ecosistemelor

7

mediu afectat nivel I, cu efecte asupra stării de sănătate şi ecosistemelor

6

mediu afectat nivel II, cu efecte cronice asupra stării de sănătate şi
ecosistemelor

5-

mediu poluat, efecte semnificative asupra sănătăţii şi ecosistemelor

4
3-

mediu degradat cu efecte grave asupra stării de sănătate şi ecosistemelor

2
1

mediu degradat, efecte ireversibile.

Notele de bonitate acordate:
Factorul de mediu aer.
Concentraţiile monoxidului de carbon și a oxizilor de azot din aerul înconjurător, ca
urmare a combustiei gazelor naturale nu depăşesc pragurile de alertă. Se vor respecta
măsurile prevăzute pentru minimizarea mirosului. Anual se va elabora planul de
management al mirosului.
Estimăm că aerul este curat-nivel II, fără efecte decelabile cazuistic asupra populaţiei.
Nota de bonitate acordată = 8
Factorul de mediu apa.
Apele uzate menajere și tehnologice epurate se vor evacua în canalul de desecare din
vecinătatea amplasamentului. Pentru tratarea apelor reziduuale a fost prevăzută o stație
de epurare cu trepte mecanică, chimică și biologică. Pentru tratarea apelor pluviale
potențial poluate cu hidrocarburi, au fost proiectate rețele de canalizare și rigole de
colectare a apelor pluviale din zonele de parcare și circulație a autovehiculelor, pentru a fi
conduse la un separator de hidrocarburi dimensionat pentru un debit de 70 l/s..
Indicatorii de calitate ai apelor uzate îndeplinesc condiţiile tehnice reglementate de H.G.
188/2002, modificată și completată de H.G. 352/2005- NTPA 001.
Nota de bonitate acordată = 8, mediu curat-nivel II, fără efecte asupra stării de sănătate şi
a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane.
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Factorul de mediu sol.
În proiect au fost prevăzute lucrări pentru protecția solului.
Acțiunea

Natura impactului

Comentarii

Organizarea de șantier

Impact redus, de scurtă durată

Terenul ocupat temporar va fi

și reversibil

redat în starea avută inițial

Impact permanent, pe toată

Resursele biotice și abiotice

durata existenței construcțiilor,

ale solului vegtal, decopertat

minimizat prin măsuri

de pe suprafețele ocupate

compensatorii.

definitiv, vor fi utilizate pentru

Construcția obiectivului

fertilizarea unor terenuri slab
productive.
Funcționarea obiectivului.

Impact nesemnificativ

Măsuri constructive prevăzute
în proiect pentru protecția
solului.
Elaborarea regulamentelor de
operare a instalațiilor, care vor
cuprinde măsuri pentru
asigurarea sănătății angajaților
și protecția mediului
înconjurător, a planului de
prevenire și combaterea
poluărilor accidentale

Nota de bonitate acordată = 8, sol curat-nivel II, fără efecte semnificative.
Indicatorul biodiversitate.
Influenţa obiectivului asupra stării de conservare a speciilor va fi nesemnificativă.
Starea de conservare a habitatelor şi speciilor este dată de totalitatea factorilor ce
acţionează asupra acestora.
Activitatea din obiectivul proiectat, va avea următoarele influenţe:
-

Amplasarea obiectivului: suprafaţa afectată este redusă: influenţă
potenţială, mică.

-

Poluarea corpurilor de apă. Sunt prevăzute măsuri de protecţie a
calităţii apelor: influenţă potenţială, redusă

-

Consumurile de energie vor fi ținute sub control, pentru utilizarea
eficientă a resurselor.

-

Concentrațiile poluanților în aerul înconjurător sunt în limitele
admisibile: influenţă potenţială, redusă
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Nota de bonitate acordată = 9, fără efecte decelabile cazuistic asupra stării de conservare
a ecosistemelor
Din punct de vedere economic proiectul are efecte benefice.
Starea ideală este reprezentată de un patrulater regulat, cu aria S1 iar starea reală
este reprezentată de patrulaterul neregulat cu aria S 2, înscris în forma geometrică
regulată a stării ideale. Indicele de poluare globală, IPG reprezintă raportul S1/S2.
S1 = 200 ; S2 = 132; IPG = 200 : 132 = 1,515
Mediul este supus activităţii umane în limite admisibile.

aer
sol

S2

biodiversitatea

apă
10. Descrierea dificultăților

S1

Evaluarea impactului s-a bazat pe informatiile furnizate de titularului și proiectantul lucărilor:
studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, memorii de specialitate, plan de situație, plan de
încadrare în zonă.

78

