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INTRODUCERE
Raportul la Sudiul de Evaluare a Impactului asupra mediului a fost intocmit pentru proiectul
INSTALATIE DE ALIMENTARE CU GPL LA FERMA 3 BRAD
BRADsi MODERNIZAREA

TEHNOLOGIEI DE CRESTERE A PUILOR DE CARNE LA 12 HALE la FERMA 3 BRAD
 Titularu proiectului:: S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU

 Punctul de lucru:: Ferma 3 Brad






adresa postală:: Bacau, Calea Moldovei nr. 94

numarul de telefon, de fax si adresa de e
e-mail,
mail, adresa paginii de internet: Telefon/Fax –
0234/577598; 0234/677337; avicola@agricola.ro

numele persoanelor de contact
contact: Ing. Bogdan Adrian Ghelbere - responsabil pentru protecţia
mediului Departament Avicola

director/manager/administrator
director/manager/administrator: Ing. FLORIN APOLTAN – Manager Departament Avicola
responsabil pentru protecţia mediului - Ing. BOGDAN ADRIAN GHELBERE

Proiectul se incadreaza la punctul 17. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte
sau a porcinelor având cel puţin:

a) 85.000 de locuri pentru creşterea păsărilor de carne, respectiv 60.0
60.000
00 de locuri pentru

păsări ouătoare conform Anexei nr. 1 din LEGEA Nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului:
mediului SC ECOPROJECT
CONSULTING SRL Bacau, Str. V. Alecsandri nr.39/D/1, tel: 0334.427.858, 0742781521,

email: contact@ecoproject.ro
contact@ecoproject.ro, web: www.ecoproject.ro, inscrisa in Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia 390.
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A. DESCRIEREA PROIECTULUI
A.1. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI
S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU



adresa postală:: Bacau, Calea Moldovei nr. 94

numarul de telefon, de fax si adresa de e
e-mail,
mail, adresa paginii de internet: Telefon/Fax –
0234/577598; 0234/677337; avicola@agricola.ro

Obiectivul analizat – FERMA 3 BRAD - este amplasat in teritoriul administrativ al comunei
Beresti Bistrita, judetul Bacau la o distanta de cca 20 km de mun Bacau. Accesul la ferma se
realizeaza din E 85 Bacau-Roman
Roman prin intermediul unui drum betonat.

Pentru Ferma 3 Brad, societatea detine Certificatul de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului nr. 1788/30.10.2015.

Ferma este amplasata la distante de protectie sanitara fata de zonele locuite respectiv 1,5 km
de ultima locuinta din comuna Beresti Bistrita.

Ferma 3 Brad este situata pe terasa raului Siret la altitudinea absoluta de 165-175
165
m.
Vecinatati

Ferma este delimitata de terenuri agricole, zona impadurita, drum de acces rutier-DN
rutier
RomanBacau si de linie CF.

Nord – terenuri agricole
Sud – G A NUTRITIE

Est – CF Bacau - Roman
Vest – zona forestiera

Numar cadastral IE 60984

Număr carte funciară 60984

Amplasamentul fermei respecta prevederile:

 Ordinului nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică

privind mediul de viaţă al populaţiei care prevede o distanta de 1.000 m la art. 11 (1)
Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi Ferme şi crescătorii de
păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale; ferma este situata la
cca. 3,0 km fata de zona locuita;
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 Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole care prevede aceeasi
distanta de 1.000 m ca zona de protectie sanitara a exploatatiilor agricole;

 Planului General de Urbanism al comunei Beresti Bistrita; zona in care se

implementeaza proiectul este zona cu ac
activitati
tivitati zootehnice; ferma a functionat pe acest
amplasament si inainte de modernizare.

BUNA PRACTICA PENTRU AMPLASAREA FERMEI

Evaluarea si alegerea unei locatii pentru o noua ferma de animale, sau planificarea unei noi

instalari pe un amplasament existen
existent,
t, poate fie considerata ca parte a bunei practici agricole,
daca:

Cerinta BAT

Sunt
minimizate
sau
eliminate transportul si
activitatile aditionale nenecesare
Sunt mentinute distante
adecvate in raport cu
locatiile
sensibile
necesitand protectie, ex.
mentinerea
distantelor
adecvate fata de vecini
pentru evitarea conflictelor
produse de neplacerile
legate de miros
Sunt
satisfacute
orice
cerinte de planificare a
constructiilor
sau
dezvoltare rurala
Este luata in consideratie
potentiala posibilitate de
dezvoltare viitoare a fermei

Situatia proiectata in instalatie
Caile de acces sunt betonate, S=7.252
7.252 mp,
permit un flux de transport rational privind
receptia puilor de 1 zi, a transportul furajului,
preluarea deseurilor tehnologice precum si
accesul in caz de interventii la utilaje.
Ferma
care
face
obiectul
modernizarii
functioneaza in acest amplasament din anul
1970,, fiind situata la o distanta de cca. 1.500 m
fata de zonele sensibile – zona populata

Obiectivul analizat se incadreaza in Planul
Urbanistic General al localitatii.
Prin noua investitie se realizeaza un rulaj de
531.360 capete/an, cu respectarea standardelor
UE privind Metodologia de crestere si bunastare
a puilor, impunerile de protectie a mediului si
sanitar-veterinar
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A.2. CARACTERISTICILE
ARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, INCLUSIV, DACĂ ESTE
CAZUL, LUCRĂRILE DE DEMO
DEMOLARE
ARE NECESARE, PRECUM ŞI CERINŢELE PRIVIND
UTILIZAREA TERENURILOR ÎN CURSUL FAZELOR DE CONSTRUIRE ŞI FUNCŢIONARE
A.2.1. CARACTERISTICILE
ARACTERISTICILE FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

In cadrul FERMEI 3 BRAD o parte din hale sunt in functiune si sunt autorizate iar o parte sunt
supuse unui proces de modernizare si fac obiectul solicitarii acordului de mediu, dupa cum
urmeaza:

S-a
a procedat la modernizarea fermei 3 Brad in doua etape:

(i) in prima etapa au fos
fostt modernizate 10 hale din sectorul albastru care sunt in functiune
si detin autorizatie integrata de mediu si autorizatie de gospodarire a apelor;

(ii) in etapa a doua, care face obiectul acestui proiect, se vor moderniza 12 hale
insemnand 2 hale din secto
sectorul
rul albastru si 10 hale din sectorul verde.
Ferma 3 BRAD este formata din doua sectoare:
 sectorul verde – 10 hale

 sectorul albastru – 12 hale

La momentul intocmirii documentatiei pentru FERMA nr. 3 BRAD functioneaza cu 10 hale (5
hale mari + 5 hale mici) aferente sectorului albastru. Acestea detin

 Autorizatia integrata de mediu nr.3/12.10.2015, valabila pana la 12.10.2025
 Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 123/20.05.2015

Societatea Agricola va implementa
plementa un proiect de modernizare a 12 hale dupa cum
urmeaza:

 sectorul verde – 10 hale ((5 module = 5 hale mari + 5 hale mici)

 sectorul albastru – 2 hale (1 modul = 1 hala mare + 1 hala mica)
SECTOR ALBASTRU

 1 hala mari L x l x H = 54m x 12m x 3,0m, cu o capacitate de 12.960
capete/hala/serie;

 1 hala mica L x l x H = 48 m x 12 m x 3,0 m, cu o capacitate de 11.520 capete/
hala/serie;

O hala mare + o hala mica formeaza un modul.

Capacitatea pe un modul este de 24.480 capete/serie

Efectiv rulat pe an 24.480 capete/serie/modul x 4,5 serii/an = 110.160 capete/an/modul
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SECTOR VERDE

 5 hale mari L x l x H = 48m x 12 m x 3,0 m, cu o capacitate de aproximativ 11.520
capete/hala/serie;

 5 hale mici L x l x H = 30 m x 12 m x 3,0 m, cu o capacitate de aproximativ
aproxima 7.200
capete/ hala/serie;

O hala mare + o hala mica formeaza un modul.

Capacitatea pe un modul este de 18.720 capete/serie/modul x 4,5 serii/an = 28.080
capete/an/modul

Pentru halele unde se implementeaza proiectul:

Capacitatea totala pe serie = 24.480 capete/serie/modul + 18.720 capete/serie/modul
x 5 module = 118.080 capete/serie

Efectiv rulat pe an = 531.360 capete/an
CAPACITATEA
CITATEA TOTALA DUPA MODERNIZARE
- numar locuri 240.480 capete/serie

- efectiv rulat pe an = 1.082.160 capete/an
Fiecare hala este prevazuta cu un SAS care este amplasat la extremitatea halei unde este
amplasata si camera de comanda.
Aceasta inseamna:

 o perioada de crestere de 59 zile/serie
 perioada de vid sanitar 20 zile/vid
 4,5 serii/an

Obiectul investitiei consta
ta in:

1. Modernizarea fluxului tehnologic de crestere a puilor de carne - 12 hale prin achizitia si
montarea de linii tehnologice performante (furajare, adapare, incalzire, ventilatie, iluminat)

Pentru aceste lucrari nu este necesar certificat de urbanism intrucat se executa doar lucrari
de montaj utilaje.

2. Inchirierea, montarea si punerea in functiune a unei instalatii GPL pentru asigurarea
microclimatului in halele de crestere pasari.

Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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Agentul termic utilizat va fi GPL. Achizitia si montarea ins
instalatiei
talatiei de GPL se va realiza in
cadrul acestui proiect conform Certificatului de Urbanism nr. 1 din 4.01.2019.

Instalatia GPL este formata din 12 rezervoare cu volumul de 4.850 litri fiecare – cate un

rezervor pentru fiecare hala. Rezervoarele de GPL vor fi amplasate langa fiecare hala pe
platforme betonate cu suprafete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor)

si 37,8 mp (pentru montajul a doua rezervoare). Recipientul cu GPL va fi prevazut cu
racorduri pentru incarcare cu GPL din autoc
autocisterna,
isterna, supapa de siguranta, indicator
magnetic de nivel, manometru.

Halele sunt monocompartimentate prevazute cu un SAS pe capat.
In amplasament exista:

 halele de crestere pasari
 filtrele sanitare

 retele de utilitati: alimentare cu apa, retele de ape uzate, enerigie electrica

 fosele pentru colectarea apelor uzate tehnologice rezultate de la spalari hale,
 fosa pentru colectarea apelor menajere de la filtru sanitar
 reteaua de acces – drumuri si alei betonate

Achizitia si montajul utilajelor tehnologice presupune






se vor monta buncarele de furaje si liniile de furajare,

se vor monta liniile de adapare si componentele aferente (tevi distributie, regulatoare,
filtre, dozatoare, aparate de masura si control, etc.);

se vor monta componentele siste
sistemului
mului de iluminat (corpuri de iluminat, tablouri electrice,
etc.);

se vor monta componentele sistemului de realizare a microclimatului (ventilatoare,
turbosuflante, grile ventilatie);

se vor monta componentele sistemului integrat de control al procesului (calculatorul
(
de
proces, senzorii aferenti, elementele de actionare, etc.)

- productia care se va realiza la halele supuse proiectului de modernizare (F 3 – sector albastru
– un modul + F3 – sector verde – 5 module).

- numarul de locuri 118.080 capete/serie
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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- numarul de serii = 4,5 serii/an

efectiv rulat pe an = 118.080 capete/serie x 4,5 serii/an = 531.360 capete/an.

- Procesul de crestere intensiva a puilor de carne este un proces ce se desfasoara in flux
continuu timp de 365 zile/an, 24 h/zi.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul cresterii pasarilor si consta in urmatoarele
etape:

 pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar)
 preluarea puilor de o zi;

 cresterea si intretinerea puilor de carne la sol, prin asigurarea
asigur
conditiilor si
necesarului de hrana, apa si microclimat;

 livrarea pasarilor de carne la greutatea de cca 2,2 kg catre abator.

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :
- dezinfectie pe asternutul epuizat prin fixare cu solutie de soda caustica.
- indepartarea manuala a patului epuizat cu continut de dejectii
- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfectie cu solutie de SAN
SAN-SD ; Aldecol ; Multicide
- flambare cu flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa 5 -10
10 zile ( o data la 2 ani)
- termonebulizare cu ajutorul unui generator de ceata

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 10
10-12 cm

Substantele utilizate
e ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu
din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.
Durata de realizare a vidului sanitar este de cca 20 zile.

In baza controlului efectuat de catre D
DSV
SV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei
noi serii de pui.

b) popularea halelor

Consta in aducerea puilor de o zi cu greutatea de 35
35-40
40 g/buc. Puii de o zi sunt livrati de la
Statia de incubatie apartinand societatii Agricola.

Ciclul de crestere si dezvoltare a puilor de carne consta intr
intr-o
o durata de cca 59 zile pana cand
puiul atinge o greutate de cca 2,2 kg.
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c) cresterea si intretinerea puilor de carne

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul
FNC
ce apartine
societatii, conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale.

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt

dotate halele din care prin intermediul unui transportor cu sp
spira
ira prin care sunt alimentate liniile
de furajare la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana.

Pentru a atinge greutatea de minim 2,2 kg in timp de 59 zile sunt necesare cca 2,6 kg furaj/kg
carne (6,23 kg/cap serie)) si cca 11,52 l apa /cap/serie ceea ce asigura o crestere medie in
greutate de 90 g/zi/cap.

Ciclul complet de productie este de 59 zile pentru cresterea si atingerea greutatii de minim 2,2

kg iar vidul sanitar este de 20 zile. Acest flux de productie p
permite
ermite un rulaj de 4,5 serii de
pasari de carne pe an pentru abatorizare tinand cont de cca 2
2-2,5%
2,5% pierderi tehnologice.

Mortalitatile sunt depozitati in spatii amenajate cu ridicare ritmica si transport catre instalatia de

incinerare proprie sau preluare de catre SC CAZACIOC&CO SRL CO. Smirdan jud. Tulcea in
baza contractului nr. 480/21.09.2018.
d) livrarea pasarilor de carne

La atingerea greutatii de 2,2 kg, puii de carne sunt preluati in containere din material plastic si
transportati catre unitatea de abatorizare ce apartine societatii Agricola International.
Confortul pasarilor – controlul climatului
Domeniul de consum

Situatia in

Cerinta BAT

instalatie

Comentarii privind
conformarea cu
BAT

Densitatea

39 kg viu/mp

28-36 kg viu/mp

Conform BAT

Microclimat:
NH3
H2S
SO2

25 ppm.
20 ppm
5 ppm.

17 ppm
16 ppm
3 ppm

Conform BAT

A.2.2. ECHIPAMENTELE NECESARE PENTRU PROIECTUL PROPUS

(a) Furajarea

Instalatia de furajare este prevazuta cu:
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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SECTOR ALBASTRU

 hale mari: 3 linii de furajare, 207 hranitori/hala asigurand un front de furajare de 62,6
capete/hranitoare

 hale mici: 3 linii de furajare, 183 hranitori/hala asigurand un front de furajare de 62,9
capete/hranitoare.

SECTOR VERDE

 hale mari: 3 linii de furajare, 180 hranitori/hala asigurand un front de furajare de 64
capete/hranitoare

 hale mici: 3 linii de furajare, 108 hranitori/hala asigurand un front de furajare de 66,6
capete/hranitoare.

Furajul provenit de la FNC –ul
ul propriu este descarc
descarcat
at din autobuncare in sistem pneumatic in
buncarele de stocare care au capacitatea 8 tone,, cate un buncar pentru fiecare hala.

Din buncarele de stocare, furajul este distribuit cu ajutorul unui transportor cu spira la cele 3 linii

de furajare actionate de un motor. La capatul liniei este montat un senzor electronic la fiecare
linie legat la calculatorul de proces care mentine si regleaza nivelul de umplere cu furaje a
liniilor si implicit al hranitorilor.
b) Adaparea:

Instalatia de adapare este prevazu
prevazuta cu:
SECTOR ALBASTRU

 hale mari: 4 linii de adapare cu 255 nipluri/linie, total 1020 nipluri/hala,
nipluri/hala asigurand un
front de adapare de 12,7 capete/niplu;

 hale mici: 4 linii de adapare cu 225 nipluri/linie, total 900 nipluri/hala,
nipluri/ha
asigurand un
front de adapare de 12,8 capete/niplu
capete/niplu;

SECTOR VERDE

 hale mari: 4 linii de adapare cu 900 nipluri/hala,, asigurand un front de adapare de
12,8 capete/niplu;

 hale mici: 4 linii de adapare cu 540 nipluri/hala,
la, asigurand un front de adapare de
13,3 capete/niplu;

Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de

varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de
medicamente, filtru
iltru decantor.
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c) Incalzirea

Asigurarea temperaturii 33-24
24

C este realizata cu 2 turbosuflante care utilizeaza ca si

0

combustibil GPL. Functionarea lor este comandata de calculator, pentru fiecare hala prin

intermediul a 4 senzori de temperatura (3 de interior si unul de exterior); functionarea lor este
comandata de calculator.
d) Ventilatia

Asigurarea umiditatii optime 50
50-75
75 %, a improspatarii aerului din hala si a reducerii temperaturii

din hala se realizeaza prin intermediul senzorului de umiditate care este legat la calculator si
activeaza functionarea ventilatoarelor.
Ventilatia este asigurata de

SECTOR ALBASTRU
- hala mare

- 32 admisii (16 x 2)

- 5 ventilatoare frontale: Q = 12.600 mc/h, P = 0,75 Kw, n=1.000 rot/min, Ø = 630 mm
- 1 ventilator cu turatie variabila: Q = 11.300 mc/h, P = 0,06
0,06-0,6Kw,
0,6Kw, n=1.000 rot/min
hala mica

- 28 admisii (14 x 2)

- 5 ventilatoare frontale: Q = 12.600 mc/h, P = 0,75 Kw, n=1.000 rot/min, Ø = 630 mm
- 1 ventilator cu turatie variabila: Q = 11.300 mc/h
mc/h, P = 0,06-0,6Kw,
0,6Kw, n=1.000 rot/min
SECTOR VERDE
- hala mare

- 30 admisii laterale aer CL – 1911

- 2 jaluzele admisie aer proaspat SMT 36

- 1 ventilator Fan FF091- 6EQ 1x230V 50Hz 4,2A

- 1 ventilatoor EM50 1,5 HP Q = 41.930 mc 50 HZ max 60 Pa
- 3 ventilatoare Fan FF091-6DQ
6DQ 3X400V 50/60Hz 1,9/2,4A
hala mica

- 18 admisii laterale aer CL – 1911

- 2 jaluzele admisie aer proaspat SMT 36

- 1 ventilator Fan FF091- 6EQ 1x230V 50Hz 4,2A

- 3 ventilatoare Fan FF091-6DQ
6DQ 3X400V 50/60Hz 1,9/2,4A
e) Iluminatul este asigurat de:
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SECTOR ALBASTRU:: 2 linii/hala cu cate 10 lampi fluorescente de 36 W fiecare
SECTOR VERDE

hala mare: 2 linii/hala cu cate 8 lampi Neon de 36 W fiecare montate pe tavan
hala mica: 2 linii/hala cu cate 5 lampi Neon de 36 W fiecare montate pe tavan
f) comanda microclimat

Supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator VIPER TOUCH pentru fiecare

hala prevazut cu:

- senzor de umiditate aer – 1 bucata

- senzor de temperatura interioara – 3 bucati

- senzor de temperatura exterioar
exterioara – 1 bucata
- alarma- 1 bucata

- sirena cu avertizare luminoasa

Instalatiile automate de reglare a microclimatului din halele de creştere a puilor

monitorizeaza parametrii de microclimat: temperatura, umiditate, actionand asupra
a
instalatiile de
incalzire sau de ventilatie:

- volumul mediu de aer ventilat este de 3,5 mc/ kg greutate vie;

- viteza aerului la nivelul pasarilor este de 0,1
0,1-0,3
0,3 m/s corelata cu temperature
din hala;

- umiditatea aerului : 55 - 75 %;

- umiditatea asternutului : 20 - 25 %.

Sistemul de comanda microclimat - controleaza intregul microclimat si are posbilitatea de
programare/comanda pentru:

- consumul de furaj

- cantitatea de furaj din siloz( buncarul exterior)
- consumul de apa

- programul de lumina

- alimentarea cu furaje

Temperatura
peratura interioara nu trebuie sa depaseasca temperatura exterioara cu mai mult de 3 oC,
atunci cand temperatura exterioara masurata la umbră depaseste 30 0C.
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A.2.3. LUCRĂRILE
UCRĂRILE DE DEMOLARE NECESARE, PRECUM ŞI CERINŢELE PRIVIND
UTILIZAREA TERENURILOR ÎN CURS
CURSUL
UL FAZELOR DE CONSTRUIRE ŞI
FUNCŢIONARE
In perioada de realizare a proiectului
Nu sut necesare lucrari de demolare.

Pentru constrirea platformelor betonate in vederea amplasarii rezervoarelor GPL se va utiliza

terenul din perimetrul fermei care este proprietatea societatii Agricola. Instalatia GPL este

formata din 12 rezervoare cu volumul de 4.850 litri fiecare – cate un rezervor pentru fiecare
hala. Rezervoarele de GPL vor fi amplasate langa fiecare hala pe platforme betonate
bet
cu
suprafete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor) si 37,8 mp (pentru
montajul a doua rezervoare).
In perioada functionarii

Nu sut necesare lucrari de demolare.

Pentru functionarea fermei nu se vor utiliza terenuri suplimentare intrucat toate constructiile
exista si deasemeni exista toate racordurilor la alimentarea cu apa si enerigie electrica.
Activitatea se va desfasura intr
intr-o ferma deja existenta.

A.3. PRINCIPALELE
RINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE FUNCŢIONARE A PROIECTULUI
- ÎN SPECIAL, ORICE PROCES DE PRODUCŢIE - DE EXEMPLU, NECESARUL DE
ENERGIE ŞI ENERGIA UTILIZATĂ, NATURA ŞI CANTITATEA MATERIALELOR ŞI
RESURSELE NATURALE UTILIZATE, INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ŞI
BIODIVERSITATEA
A.3.1. ETAPA DE FUNCTIONARE A PROIECTULUI

Activitatea
vitatea obiectivului se incadreaza in domeniul cresterii pasarilor si consta in
urmatoarele etape:

 pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar)
 preluarea puilor de o zi;

 cresterea si intretinerea puilor de carne la sol, prin asigurarea conditiilor
conditiil si
necesarului de hrana, apa si microclimat;

 livrarea pasarilor de carne la greutatea de cca 2,2 kg catre abator.

a) pregatirea halelor (vidul sanitar) in vederea popularii

Pregatirea halelor in vederea popularii consta in urmatoarele faze de lucru :
- dezinfectie pe asternutul epuizat prin fixare cu solutie de soda caustica.
- indepartarea manuala a patului epuizat cu continut de dejectii
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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- spalare cu apa rece sub presiune cu turbojet

- dezinfectie cu solutie de SAN
SAN-SD ; Aldecol ; Multicide
- flambare cu
u flacara deschisa

- varuirea incintei, dupa care incinta se tine inchisa 5 -10
10 zile ( o data la 2 ani)
- termonebulizare cu ajutorul unui generator de ceata

- formarea patului din rumegus sau paie cu grosime de 10
10-12 cm

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu
din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.
Durata de realizare a vidului sanitar este de cca 20 zile.

In baza controlului efectuat de catre DSV se obtine avizul de populare in vederea cresterii unei
noi serii de pui.

b) popularea halelor

Consta in aducerea puilor de o zi cu greutatea de 35
35-40
40 g/buc. Puii de o zi sunt livrati de la
Statia de incubatie apartinand societatii Agricola.

Ciclul de crestere
ere si dezvoltare a puilor de carne consta intr
intr-o
o durata de cca 59 zile pana cand
puiul atinge o greutate de cca 2,2 kg.

c) cresterea si intretinerea puilor de carne

Cantitatea de hrana necesara dezvoltarii puilor este asigurata de catre FNC-ul
FNC
ce apartine
societatii, conform retetarului aprobat si contine amestec de furaje, vitamine, minerale.

Amestecul de furaje si concentratul proteic este transportat in buncarele de furaje cu care sunt

dotate halele din care prin intermediul unui transportor cu spira pr
prin
in care sunt alimentate liniile
de furajare la sol. Sistemul automat de furajare permite un control riguros al ingestiei de hrana.

Pentru a atinge greutatea de minim 2,2 kg in timp de 59 zile sunt necesare cca 2,6 kg furaj/kg
carne (6,23 kg/cap serie) si cca 11,52 l apa /cap/serie ceea ce asigura o crestere medie in
greutate de 90 g/zi/cap.

Ciclul complet de productie este de 59 zile pentru cresterea si atingerea greutatii de minim 2,2

kg iar vidul sanitar este de 20 zile. Acest flux de productie permite un rulaj de 4,5 serii de
pasari de carne pe an pentru abatorizare tinand cont de cca 2
2-2,5%
2,5% pierderi tehnologice.

Mortalitatile sunt depozitati in spatii amenajate cu ridicare ritmica si transport catre instalatia de

incinerare proprie sau preluare de ca
catre
tre SC CAZACIOC&CO SRL CO. Smirdan jud. Tulcea in
baza contractului nr. 480/21.09.2018.
d) livrarea pasarilor de carne
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La atingerea greutatii de 2,2 kg, puii de carne sunt preluati in containere din material plastic si
transportati catre unitatea de abator
abatorizare
izare ce apartine societatii Agricola International.
A.3.2. NECESARUL
ECESARUL DE ENERGIE ŞI ENERGIA UTILIZATĂ
Energia electrica este utilizata pentru iluminat si pentru functionarea utilajelor tehnologice cu
organe in miscare atat la halele in functiune cat si lla
a halele in modernizare.

Alimentarea cu energie electrica se face in baza contractului incheiat cu E-ON
E
Moldova, SDEE
Bacau. Ferma 3 BRAD este alimentata cu energie electrica in baza contractului incheiat de
catre

societatea

Agricola

1001702560/12.2013/EE/238.

International

cu

E
E-ON
ON

Energie

Romania

SA

nr.

Alimentarea cu energie electrica este realizata printr
printr-un
un bransament din reteaua electrica
elect
din
incinta unitatii racordat la postul de transformare pe linia de joasa tensiune. Postul de

transformare este dotat cu un grup electrogen de 125 KVA ce intra in functiune in cazul unei
avarii la reteaua electrica.

Transformatoarele aflate in dotarea societatii folosesc ca agent de racire uleiul de transformator
aditivat cu antioxidanti din punct de vedere calitativ corespunzand STR 12780/88 fara a contine

compusi policlorurati. In cazul aparitiei unei defectiuni service
service-ul
ul este asigurat de SDEE Bacau
acesta asigurand verificarea periodica si schimbul de ulei conform unui program prestabilit,
neexistand pericolul contaminarii solului prin scurgeri necontrolate de ulei.

Prin tehnologia nou adoptata ss-a
a urmarit reducerea consumurilor energetice fiind implementate
imp
masuri de intretinere si gospodarire a echipamentelor din dotare
dotare-sisteme
sisteme de conditionare ale
aerului, motoare si mecanisme de antrenare
antrenare.

Tehnici pentru utilizarea eficienta a energiei
Cerinta BAT

Situatia proiectata in instalatie

Se realizeaza incalzirea cu GPL, cu ajutorul turbosuflantelor
separat in fiecare hala functie de: anotimp, varsta pasarilor,
Consumul de combustibil poate fi
temperatura din hala,, in sistem automatizat. Filtrul sanitar este
redus prin separarea spatiilor
dotat cu centrala termica care functineaza cu GPL ce
încalzite de alte spatii si prin
functioneaza cca. 6 luni/an (la nevoie).
limitarea dimensiunii lor
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In spatiul incalzit utilizarea de
combustibil poate fi redusa printr
printr-o
corecta reglare a echipamentelor si
prin promovarea unei distributii
egale de aer cald prin adapost, ex.
prin distribuirea uniforma în spatiu a
echipamentelor de încalzire. O
distributie egala ar impiedica ca
senzorul amplasat intr-un
un loc mai
rece din adapost, sa activeze
nejustificat instalatia
ia de incalzire.

Intreg sistemul de incalzire va fi automatizat, existenta
senzorului de temperatura din interiorul halei cat si a unui
senzor din exterior vor comanda functionarea, prin intermediul
calculatorului a sistmelor de incalzire pentru atingerea
temperaturii setate pe intreaga suprafata a halei.

Senzorii
enzorii de control trebuie sa fie
verificati regulat şi mentinuti curati
astfel ca ei sa fie capabili sa
detecteze temperatura la nivelul
lotului de animale

Va exista un program de control si monitorizare zilnica pentru
fiecare hala, cu verificarea tuturor parametrilor: temperatura,
umiditate, la inceput si sfarsit de program, buna functionare a
senzorului vor fi calibrate cu termometru cu mercur.

Aerul cald din aria din imediata
vecinatate de sub
nivelului Pozitionarea ventilatoarelor si admisiilor permite realizarea unor
acoperisului poate fi circulat în jos curenti de aer descendenti astfel incat caldura acumulata
spre nivelul dusumelei.
superior va fi distribuita uniform
Minimizarea ratelor de ventilatie,
Senzorul de temperatura si umiditate activeaza ventilatoarele cu
atat cat permit cerintele interioare
turatie variabila si flapsurile de la admisie pentru atingerea
de climat, reduce pe mai departe
parametrilor optimi.
pierderile de caldura.
Plasarea orificiilor de ventilatie in
partea de jos a peretilor (deoarece
Este inclusa in proiect
caldura tinde sa se ridice) va reduce
pierderile de caldura
Ventilatoarele
care
opereaza
intermitent trebuie echipate cu
obloane pentru a reduce pierderea
de caldura.
Aplicarea pe mai departe a izolaţiei
pe
dusumea, ex. pe deasupra
materialului specific de izolatie deja
aplicat din construcţie pe dusumea,
ceea ce va reduce pierderile de
caldura şi deci consumul de
combustibil.

Fiecare ventilator va fi echipat cu jaluzele din plastic sau tabla
in scopul de a minimize pierderile de caldura, dispersia
pulberilor in suspensie si a zgomotului.

Realizarea unui asternut de 10-12
12 cm din talaj, rumegus sau
paie duce la conservarea calduriii la nivelul pavimentului
asigurand conditiile de confort ale pasarilor

Consumul de energie si variabilitatea acestuia in timpul anului depinde de tipul de ferma si de
sistemul folosit. La fermele de pui de carne, consumul depinde si de controlul climatic, variatiile

sezonale fiind substantiale, adica consumul de energie pentr
pentru
u incalzire este mai mare iarna
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decat vara. La aceste ferme consumul de energie electrica este la maxim in timpul verii
(ventilatia) iar consumul termic este la maxim in timpul iernii.
Cerinta BAT

Situatia proiectata in instalatie

S-a
a tinut cont de capacitatea de ventilatie ,
Selectarea corecta a tipului de
de numarul de pasari din hala si de
ventilatoare si analiza pozitionarii lor
varfurile de temperatura din perioada
in cladire
calduroasa

Comentarii privind
conformarea cu BAT
Conform BAT

Ventilatoarele ce vor fi montate vor
Instalarea ventilatoarelor cu un
functionara intr-un interval cuprins intre
consum de energie scazut per m 3 de 75-100 % in perioada calduroasa si intre
aer
30-50% in sezonul rece.
Vor fi utilizate tuburi fluorescente cu un
Aplicarea luminii fluorescente in loc
dimmer care regleaza intensitatea
de becuri cu incandescenţa
luminoasa
Aplicarea schemelor de iluminat, de
exemplu, utilizand o perioada
iluminatul variabil cum ar fi o
Se va realiza o stimulare luminoasa tinand
iluminare intermitenta cu o perioada
cont de recomandarile furnizorului de
cu lumina si cu 3 perioade de
hibrid
intuneric in loc de un iluminat timp
de 24 ore per zi, reduce cantitatea
de energie electrica cu o treime.

Conform BAT
Conform BAT

Conform BAT

Consumuri de energie

La fermele pentru pui de carne consumul principal are loc in urmatoarele zone:

- incalzire locala in faza initiala a ciclului care se efectueaza cu incalzitoare aer cald;
- distributia si uneori pregatirea furajelor;

- ventilatia halelor, care uneori variaza in perioadele de iarna si de vara 0,7 – 13 mc/kg masa
vie functie de varsta.

Domeniul
de consum
furajare
ventilare
incalzire locala

Cerinta BAT
Wh / pasare / zi
0,4 - 0,6
0,10 - 0,14
13-20

Situatia in
instalatie
KWh/pasare/zi
0,4 - 0,6
0,10 - 0,14
13-20

Comentarii privind
conformarea cu
BAT
Conform BAT
Conform BAT
Conform BAT

Consumuri de energie
La fermele pentru pui de carne consumul principal are loc in urmatoarele zone:

- incalzire locala in faza initiala a ciclului care se efectueaza cu incalzitoare aer cald;
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- distributia si uneori pregatirea furajelor;

- ventilatia halelor, care uneori variaza in perioadele de iarna si de vara 0,7 – 13 mc/kg masa
vie functie de varsta.

Domeniul
de consum
furajare
ventilare
incalzire locala

Cerinta BAT
Wh / pasare / zi

Situatia in
instalatie
KWh/pasare/zi

0,4 - 0,6
0,10 - 0,14
13-20

Comentarii privind
conformarea cu
BAT

0,4 - 0,6
0,10 - 0,14
13-20

Conform BAT
Conform BAT
Conform BAT

Natura şi cantitatea materialelor şi resursele naturale utilizate inclusiv apa, terenurile,
solul şi biodiversitatea
A.3.3. Natura şi cantitatea materialelor


puii de o zi sunt achizitionati de la statia de incubatie apartinand societatii agricola



furajul concentrat obtinut in cadrul societatii la fnc, este transportat la ferma cu buncare



international.

specializate proprii.

apa este asigurata din sursa proprie a societatii care este autorizata la fermele 11+12
Brad



rumegus/talaj



materiale dezinfectante vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de



vitaminele si vaccinurile se administreaza numai pana la 21 zile
securitate corespunzatoare

Materialele auxiliare folosite in procesul de productie sunt substantele dezinfectante.
dezinfec
Cantitati materii prime si materiale utilizate:
Nr.

materii prime si materiale

Pentru 12 hale din proiect

Pentru

1

tineret reproductie rasa grea

531.360 capete/an

1.082.160 capete/an

9.722,98 mc/an

19.801,69 mc/an

Crt.
2

furaje

2.760 t/an

4

talaj / rumegus

2.400 mc/an

3

apa potabila
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5

paie

132 t/an

270 t/an

7

antibiotice

72 kg/an

146 kg/an

6
8
9

vitamine

935 litri/an

vaccinuri

1.905 litri/an

2.000 flacoane/an

dezinfectanti

3.200 litri/an

4.110 flacoane/an
6.700 litri/an

A.3.4. RESURSELE
ESURSELE NATURALE UTILIZATE INCLUSIV APA, TERENURILE, SOLUL ŞI
BIODIVERSITATEA
APA
Apa potabila este asigurata din sursa proprie subterana care este in administrarea fermelor
11+12 Brad si autorizata din punct de vedere al gospodaririi a apelor si protectia mediului:
-

autorizatia integrata de mediu nr. 10/7.10.2011, valabila 7.10.2021

autorizatia de gospodarire a apelor nr. 119/1.06.2011, valabila 31.05.2021

Din rezervorul de stocare din administrarea fermelor 11+12 Brad, apa alimenteaza gravitational

ferma 3. Lungimea retelei de alimentare cu apa de la hidrofor si interiorul fermei este de cca.
1,5 km, presiunea fiind mentinuta datorita unui hidrofor.

Ferma eare
are in dotare 2 rezervoare pentru a crea un stoc de apa pentru conditii deosebite,
fiecare rezervor are capacitatea de 5 mc.

Lungimea retelei de alimentare cu apa potabila pentru halele din proiect este de 1.200 m,
Dn = 110 mm.

Societatea este preocupata d
de
e reducerea consumurilor de apa potabila in activitatea de

igienizare incinte - hale in perioada de vid sanitar. Pentru aceasta se utilizeaza instalatii de
spalare sub presiune ceea ce conduce la reducerea consumului de apa si la eficientizarea
operatiei.

Apa este necesara pentru:

- consum potabil si igienic sanitar al personalului angajat;

- adaparea pasarilor - in fiecare hala prin liniile de adapare;
- spalarea si dezinfectarea halelor dupa depopulare;
- apa pentru incediu.

Instalatii de incendiu

Pe reteaua de distributie apa sunt montati hidrantii exteriori, cate unul pentru fiecare hala, cu

Dn 50 mm, distribuiti astfel incat sa asigure stingerea unui eventual inceput de incendiu. In
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interior, in fiecare hala este montat cate 1 hidrant. Hidrantiii sunt prevazuti cu dotarea necesara
conform normelor in vigoare.

Rezerva de apa de incendiu este asigurata din rezervorul de stocare a apei din administrarea
fermelor 11+12 Brad care este autorizata.

Necesarul de apa pentru categoriile de folosinta la Fe
Ferma
a 3 Brad pentru halele care
functioneaza si necesarul de apa pentru halele supuse procesului de modernizare este redat in
tabelul de mai jos:
PROCES

Consum tehnologic

Adapare

Spalare hale

F3 in functiune

mc/zi

16,08

mc/an

mc/zi

F3 proiect

29,9

TOTAL

45,98

Consum menajer

TOTAL

13,06

mc/an

1.371,3

mc/zi

mc/an

mc/zi
*

5.830,5

7.938,45

68,9

1.653,6

0,65

156

*

9.748,05

12.954,45

81,96

3.024,9

1,95

499,2

*

15.578,55

4.116

1,3

343,2

mc/an

Tehnici pentru utilizarea eficienta a apei
Cerinta BAT

Curatirea
adaposturilor
pentru
animale si a echipamentelor cu
curaţitoare de inalta presiune la
sfarsitul ciclului de crestere al
fiecarui lot de animale. Cu toate
acestea este important a se gasi un
echilibru in ceea ce priveste
curatenia si utilizand cat mai putina
apa
Calibrarea regulata a instalaţiilor
pentru apa de baut pentru evitarea
pierderilor prin scurgere

Situatia proiectata in instalatie
In perioada de vid sanitar se vor indeparta
cu mijloace mecanice gunoiul de hala, se
va transporta cu mijloace auto la depozitul
din dotare si abia dupa aceasta operatie
se va folosi apa la spalarea incintei halei.
Spalarea se va executa cu pompe sub
presiune
in
scopul
rationalizarii
consumului de apa si a unei curatiri
eficiente din punct de vedere a impunerilor
sanitar-veterinare.
Halele vor fi dotate cu instalatii pentru
adapare cu nipluri si cupita cu reductor de
presiune si reglabile; inaltime linie, debitul
de apa functie de varsta puilor si de
d
microclimat.
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Detectarea si repararea scurgerilor

Colectarea separata a apei de ploaie
si utilizarea ei pentru curatire.
Tinerea de inregistrari referitor la
consumul de apa prin folosirea
contoarelor de apa

Evidente privind consumul de apa.
(BREF ILF Sectiunea 5.3.3).
Detectarea si remedierea scurgerilor.
(BREF ILF Sectiunea 5.3.3).control
vizual si eventualele defectiuni se
remediaza cat mai repede posibil
Pentru pasari, sunt aplicate în
principiu trei tipuri sisteme pentru
băut:
1. dispozitive de baut cu diuza cu
capacitate mica sau dispozitive de
baut cu capacitate mare cu picurare
si cupa
2. jgheaburi cu apa
3. dispozitive circulare de baut.

Exista un program de urmarire a
etanseitatii instalatiilor de alimentare cu
apa zilnic iar in perioada de vid se face
dezinfectia traseelor, decolmatarea si
dezinfectia caminelor de ape uzate, a
foselor

Apele de ploaie vor fi colectate separat
prin rigole si dirijate pe terenurile din zona.
Din punct de vedere sanitar-veterinar
veterinar nu
se recomanda utilizarea apei de ploaie la
igienizare.

Consumul de apa potabila este contorizat
si este evidentiat in registrele privind
consumurile lunare – apometru pentru
fiecare hala.

Halele
sunt
dotate
cu
instalatie
computerizata pentru controlul furnizarii
hranei si a apei de baut fiind posibila
monitorizarea consumului de apa intrucat
pe fiecare linie tehnologica exista montat
cate un apometru
Pierderile de apa se depisteaza prin control
vizual si eventualele defectiuni se
remediaza cat mai repede posibil
Instalatia va fi dotata cu dispozitive de
baut cu nipluri si cupite, reductor de
presiune pentru fiecare linie

Consumuri de apa

Conform
BAT

Conform
BAT

Conform
BAT
Conform
BAT

Conform
BAT

Conform
BAT

In sectorul de pasari, apa este necesara pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale animalelor.
Alimentarea cu apa depinde de un numar de factori, cum ar fi:
- specia si varsta animalului

- conditia animalului (sanatate)
- temperatura apei

- temperatura ambientala
- compozitie hrana

- sistemul de baut utilizat.
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Cu cresterea temperaturii ambientale, alimentarea minima cu apa pentru pasari de carne creste
geometric.

Domeniul
Cerinta BAT
de consum

Apa pentru
adapat

Ratia medie Apa
– furaj (litri/kg)
Apa pentru
spalare hale,
m3 / m2

Apa menajera

1,7 – 1,9

0,002 -0,020
0,020
50 l/
persoana/zi

Consumuri de apa
Situatia in instalatie

Furaj: 6,23 kg/cap/serie
Apa: 1,85 x 6,23 kg/cap/serie = 11,52
l/cap/serie (1,85 – rata de conversie)

-pe podea consumul este 0,025 mc/mp
-pe pereti si tavan consumul este 0,012
mc/mp
Consum mediu propus: 0,017 mc/mp
50 l/persoana/zi

Comentarii privind
conformarea cu BAT
Conform BAT

Conform BAT
Conform BAT

TERENURI
Pentru construirea
irea platformelor betonate in vederea amplasarii rezervoarelor GPL se va utiliza
terenul di perimetrul fermei care este proprietatea societatii

Agricola. Instalatia GPL este

formata din 12 rezervoare cu volumul de 4.850 litri fiecare – cate un rezervor pentru fiecare
hala. Rezervoarele de GPL vor fi amplasate langa fiecare hala pe platforme betonate cu

suprafete cuprinse intre
ntre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor) si 37,8 mp (pentru
montajul a doua rezervoare).

Pentru functionarea fermei nu se vor utiliza terenuri suplimentare intrucat toate constructiile
exista si deasemeni exista toate racordurilor la alimentarea ccu
u apa si enerigie electrica.
Activitatea se va desfasura intr
intr-o ferma deja existenta

Suprafata totala a incintei FERMEI 3 este de 118.436 mp, din care :
-

suprafata construita – 16.920 mp

-

suprafata spatiu verde – 94.262 mp

-

suprafata drumuri si alei betonate – 7.252 mp
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A.4. O ESTIMARE, ÎN FUNCŢIE DE TIP ŞI CANTITATE
CANTITATE, A DEŞEURILOR ŞI EMISIILOR
PRECONIZATE - DE EXEMPLU, POLUAREA APEI, AERULUI, SOLULUI ŞI SUBSOLULUI,
ZGOMOT, VIBRAŢII, LUMINĂ
LUMINĂ, CĂLDURĂ, RADIAŢII ŞI ALTELE, PRECUM ŞI
CANTITĂŢILE ŞI TIPURILE DE REZIDUURI PRODUSE PE PARCURSUL ETAPELOR DE
CONSTRUIRE SI FUNCTIONARE
A.4.1. Estimarea poluarii apei
Descrierea surselor de generare a apelor uzate

Ca urmare a activitatii desfasurate in ferma 3 Brad de crestere pasari, atat la halele care sunt in
functiune
une cat si la halele ce urmeaza a fi modernizate
modernizate,, rezulta urmatoarele categorii de ape
uzate:

-

-

-

ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor dupa depopulare ce
contin suspensii, substante organice, ioni amoniu. Acest tip de ape uzate
rezulta numai in perioadele de vid sanitar, de la spalarea halelor.

ape menajer fecaloide provenite de la filtrele sanitare, din
d
activitatea
administrativa si de igienizare

de la vestiare, birouri. Aceste ape contin

suspensii, substante organice, detergenti, ioni amoniu

ape meteorice provenite de pe incinta construita si betonata ce contin suspensii.

Apele uzate tehnologice

Fermele sunt prevazute cu retele interne de canalizare ape uzate tehnologice, menajere si
pluviale.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada
vidului sanitar fermele au in dotare:

Pentru fermele care sunt
nt in functiune + halele aflate in procesul de modernizare

Ferma este prevazuta cu retele interne de canalizare ape uzate tehnologice, menajere si
pluviale.

Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea incintelor in perioada
vidului
lui sanitar fermele au

in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA care

racordeaza retelele de colectare ape uzate esterioare din fiecare hala la un bazin vidanjabil

subteran, V= 80mc,, vidanjabil periodic. Bazinul este din poliester armat cu
c fibra de sticla care a
fost montat in prima etapa de modernizare a fermei; sunt excluse infiltratiile de apa uzata in sol.

Apele uzate tehnologice stocate in bazinele betonate, dupa fermentare sunt preluate in vederea
utilizarii lor ca fertilizant agricol.
Apele uzate menajere
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Apele menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate in reteaua de canalizare ape

menajere si sunt dirijate intr-un
un bazinul betonat subteran, V= 30mc.. Aceste ape sunt vidanjate
periodic si sunt transportate in reteaua de canalizare a municipului Bacau, in baza Contractului
incheiat cu Compania Regionala de Apa Bacau prin intermediul Fermei nr.2 Gheraiesti..
Apele pluviale

Reteaua de colectarea si dirijare a apelor meteorice din incinta este formata din rigole care
le dirijeaza catre terenurile agricole invecinate. Acestea sunt mentinute in stare de buna
functionare.

Colectarea apelor uzate din incinta se realizeaza in sistem divizor, evacuarea acestora fiind
deasemeni in sistem divizor.

In prezent din analiza dotarilor FERMEI 3 Brad se pot concluziona urmatoarele:

reteaua de canalizare cu caminele aferente din ferme prezinta o stare tehnica
corespunzatoare fiind igienizate, reparate si intretinute corespunzator;

bazinul de stocare ape uzate tehnologice este intretinut corespunzator, societatea

monitorizeaza volumul de ape uzate folosite la fertilizarea organica a terenurilor din
perimetrul fermei;

bazinul de stocare a apelor uzate menajere (un singur bazin pentru toata ferma – hale in
functiune + hale in odernizare) este intretinut corespunzator, societatea monitorizeaza
volumul de ape uzate

Colectarea apelor in incinta este in sistem divizo
divizor, evacuarea realizandu--se tot in sistem divizor,
reteaua de canalizare din amplasament se prezinta astfel:

Reteaua de canalizare ape uzate tehnologice
Pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor in perioada
vidului sanitar ferma are

in dotare o retea de canalizare formata din tuburi din BA care

racordeaza retelele de colectare ape uzate din fiecare hala la un bazin din poliester armat cu
fibra de sticla care a fost ach
achizitionat
izitionat si montat
modernizare a fermei.

in prima etapa a procesului de

Lungimea retelei de canalizare pentru halele din proiect este de cca. 850 m, Dn = 160 –
200 mm.

Reteaua de canalizare ape menajere
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Apele uzate menajere provenite de la grupurile sani
sanitare
tare sunt colectate reteaua de canalizare

din fonta cu diametrul Dn = 200 mm cu lungimea de L = 20 m si stocate in bazinul betonat
subteran, V= 30mc;; vidanjabil.

Reteaua de colectarea si dirijare a apelor meteorice din incinta este formata din

Bilantul apelor uzate proiect + cumulat
Sursa apelor
uzate

Total ape
uzate

Hale in
functiu
ne

mc/zi

mc/an

14,16 1.661,7

Ape uzate evacuate
menajere
mc/zi mc/an

1,1

290.4

Ape
pluviale
l/s

industriale
mc/zi

mc/an

13,06

1.371,3

Ape directionate spre
reutilizare sau recirculare
in acest
catre alte
obiectiv
obiective

mc/zi

mc/an

13,06 1.371,3

mc/zi

mc/an

-

-

Hale in
proiect

864,16

Total ape
uzate
functiune
+ proiect

69,45 1.798,8

83,61 3.460,5

0,55

145,2

68,9

1.653,6

1,65

435,6

81,96

3.024,9

68.9

864,16

1.653,6

81,96 3.024,9

Indicatori ai apelor uzate: concentratii de poluanti
Nr. Ape uzate
crt. Indicator

UM

1

pH

2
3
4
5
6
7
8

MTS
CCO-Cr
CBO5
NH4
P
SET
H2S

Unitati
pH.
mg/l
mgO2/l
mgO2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Ape uzate
tehnologicefertilizare
terenuri

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Ape menajereFerma 2
Gheraesti- statia
de epurare
Bacau
7,33
7,39

147,33
231,07
100,05
18,55
2,22
28,97
0,03

29

149,11
191,22
111,27
13,30
1,99
29,55
0,01
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-

-

-
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Valoare limita
NTPA 002/2005
pentru ape
menajere
6,5 – 8,5
350
500
300
30
5
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1,0
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Azot total
Sulfati
Detergenti

mg/l
mg/l
mg/l

19,97
130
22,47

15,33
101,4
25,36

600
25

Refolosirea apelor uzate
Apele uzate rezultate de la spalarea halelor dupa depopulare folosesc la fertilizarea organica a
terenurilor din incinta fermei.

Conform Studiului Pedologic intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bacau,

doza de apa de spalare recomandata pentru fertilizare este cuprinsa intre 150 - 250 mc/ha cu
aplicare in doua – trei reprize/an. Se urmareste prin analize de sol continutul de azot din sol o
data la 4 ani.

Calculul suprafetei de teren necesara pentru fertilizare organica cu ape de spalare

Terenurile libere de constructii din incinta fermelor pe care se face fertilizare
organica sunt:
-

halele in functiune – 104.774 mp = 10,47 ha
halele din proiect –94.262 mp = 9,42 ha

TOTAL = 19,89 ha

Tinand cont de faptul ca volumul de ape de spalare rezultate:
- de la halele in functiune – 1.371,3 mc/an
- de la halele din proiect – 1.653,6 mc/an

TOTAL = 3.024,9 mc/an

Tinand cont de suprafata disponibila, de volumul de apa de spalare rezultat si
luand in calcul o doza medie de 200 mc/ha, conform Studiului pedologic, rezulta:
3.024,9 mc/an : 200 mc/ha = 15,124 ha

Din calcul rezulta o suprafata necesara de 15,124 ha.. In realitate suprafata
disponibila pentru fertilizare este de 19,89 ha.

In concluzie, suprafata din perimetrul Fermei 3 Brad unde se face fertilizare
organica cu ape de spalare este suficienta cu atat mai mult cu cat
fertilizarea se recomanda a se face in doua – trei reprize/an.

Analizand efectul cumulat a halelor care functioneaza + halele ce se vor

moderniza in cadrul p
proiectului
roiectului rezulta ca nu sunt probleme din punct de
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vedere al gestionarii apelor de spalare hale intrucat:
-

popularea halelor se face esalonat;

suprafata de teren din incinta fermelor care este disponibila

pentru fertilizare cu ape de spalare hale este mai mare decat
suprafata necesara raportata la volumul de ape de spalare
rezultat de la toate halele de crestere pasari.

Masuri
asuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti

- In perioada de vid sanitar se vor indeparta cu mijloace mecanice gunoiul de hala, se va
transporta cu mijloace auto la depozitul din dotare si abia dupa aceasta operatie se va folosi
apa la spalarea incintei halei.

- Spalarea se va executa cu pompe sub presiune in scopul rationalizarii consumului de apa si
a unei curatiri
ri eficiente din punct de vedere a impunerilor sanitar
sanitar-veterinare.
veterinare.

- Calibrarea regulata a instalaţiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin
scurgere.

- Exista un program de urmarire a etanseitatii instalatiilor de alimentare cu apa zilnic iar in
perioada de vid se face dezinfectia traseelor, decolmatarea si dezinfectia caminelor de ape
uzate, a rezervoarelor de stocare.

Activitatea obiectivului, în co
conditii normale de functionare - fara descarcari directe de

ape uzate, nu generaza un impact negativ semnificativ asupra calitatii apelor de
suprafata si subterane din zona.

Conformarea cu cerintele bat pentru managementul apelor uzate

Cerinte BAT

Situatia in unitate

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere se pot descarca
Se vidanjeaza periodic si se transporta
in canalizarea locala pentru a fi epurate
in reteaua de canalizare a municipului
in statia proprie sau se pot colecta si
Bacau pe baza de contract.
transporta in vederea unei epurari
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

31

Tel: 0742.781.521
0742.781.521, www.ecoproject.ro

Comentarii
privind
conformarea cu
BAT

Conform BAT

CONSULTAN
CONSULTANȚĂ
ȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

ulterioare intr-o statie exterioara (BREF
ILF Sectiunea 4.12.1)
Ape uzate tehnologice

Apele uzate, care inseamna amestecul
de ape de spalare, ape menajere si
ape pluviale care au fost contaminate
cu dejectii, pot fi amestecate cu
dejectiile lichide sau semisolide si
gospodarite in acelasi fel.
In fermele de pasari, de obicei, apa
uzata este stocata in rezervoare si
gospodarita separat. Daca se
stocheaza
eaza separat, apa uzata poate fi
1) aplicata pe teren prin masini de
irigat cu rata/debit redus sau 2) tratata
intr-o
o instalatie de tratare a apelor
reziduale (BREF ILF sectiunea 2.12).
Se va tine cont de ctele legislatiei
nationale privind:
- protectia apelor
lor impotriva poluarii
cu poluantii specifici : in cazul
tratarii in statii de epurare cu
evacuarea efluentului in receptorii
naturali ;
protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati proveniti din surse agricole la
stocarea in rezervoare si aplicarea pe
camp.

Pentru
colectarea
apelor
uzate
tehnologice provenite de la igienizarea
incintelor in perioada vidului sanitar,
fermele au
in dotare o retea de
canalizare formata din tuburi din BA care
racordeaza retelele de colectare ape
uzate din fiecare hala la un bazin
betonat subteran vidanjabil periodic, V=
80 mc,, cate unul pentru fiecare ferma.
Bazinul este de tip fosa septica,
impermeabilizat prevenind infiltratiile de
apa uzata in sol.
Aceste ape se se folosesc la fertilizarea
organica a terenurilor din incinta fermei.
Se urmareste prin analize de sol
continutul de azot din sol

Conform BAT

Ape meteorice

Apele care vin in contact cu dejectiile
se vor gospodari la fel ca apele uzate
tehnologice (BREF ILF Sectiunea
4.12.1);
Apele pluviale necontaminate pot fi:
- lasate sa se infiltreze in sol
- colectate in rigole si descarcate in
receptori naturali
- colectate separat si refolosite

Apele pluviale colectate de pe incinta
betonata si construita prin rigole , pante
si canale deschise sunt dirijate pe
terenurile invecinate.

Conform BAT

Cuve de retentie

Cerinta BAT

Sa fie impermeabile si rezistente la
materialele depozitate.
Sa nu aiba orificii de iesire si sa se

Situatia in Instalatie

Comentarii
privind
conformarea
cu BAT

-bazin betonat subteran, V= 30 mc pentru
ape uzate menajere,
-bazin din poliester armat cu fibra de Conform BAT
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scurga-colecteze catre un punct de
colectare din interiorul cuvei de
retentie.

Sa fie proiectat pentru captarea
scurgerilor de la rezervoare sau
robinete.

sticla V = 80 mc care a fost achizitionat si
montat in prima etapa a procesului de
modernizare a fermei.
DA

Conform BAT

Sa faca obiectul inspectiei vizuale
regulate si orice continuturi sa fie DA - periodic conform programului de
pompate in afara sau indepartate in curatire si verificare in revizie si reparatii Conform BAT
alt mod , sub control manual in caz programate
de contaminare.
Sa aiba puncte de umplere in
interiorul cuvei de retentie, unde este
Sunt izolate adecvat
Conform BAT
posibil sau sa aiba izolatie adecvata.
Sa aiba un program sistematic de
inspectie a cuvelor de retentie (in
DA
Conform BAT
mod normal vizula dar care poate fi
extins la teste cu apa acolo unde
integritatea structurala este incerta).

A.4.2. Estimarea poluarii aerului
Calitatea aerului in amplasament

In zona amplasamentului investitiei propuse nu sunt amplasate surse de poluare stationare cu
emisii semnificative.

Drumul de acces la amplasament nu este caracterizat de o circulatie rutiera semnificativa, pe
drumul de acces circula doar mijloacele de transport ce deserves fermele.

Intrucat nu sunt surse de poluare semnificativa in amplasament si datorita faptului
faptul ca zona este

impadurita ceea ce permite o buna aerisire a zonei, poluarea de fond a aerului ambiental se
incadreaza in limitele admisibile
admisibile.
Surse si poluanti generati

o In perioada de executie a proiectului

Lucrarile de constructie si circulatia auto in pe perioada executiei proiectului vor genera o
poluare nesemnificativa a aerului:

Realizarea investitiei implica, in perioada de executie:

 lucrari in amplasamentul obiectivului: construirea platformelor betonate pentru
amplasarea rezervoarelor cu GPL,

Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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 traficul auto de lucru: utilaje pentru sapat si transportul utilajelor aferente
halelor care se modernizeaza.

In cele ce urmeaza se prezinta sursele si emisiile de poluanti atmosferici specifici
amplasamentelor
elor si lucrarilor aferente mentionate.

Emisiile din timpul desfasurarii lucrarilor sunt asociate in principal cu saparea pamantului, cu

manevrarea altor materiale, precum si cu construirea in sine a unor facilitati specific, pe de o
parte si cu traficul echipamentelor
chipamentelor si autovehiculelor de lucru in amplasament, pe de alta parte.

Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul
activitatii, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Sursele de poluare asociate lucrarilor de constructie sunt surse deschise, libere.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel
redus.

Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii si
aprovizionarea cu materiale si echipamente implica utilizarea de autovehicule pentru transport
care, la randul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice,
prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Utilajele folosite functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera

continand intregull complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei.ici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), bioxid de sulf (SO2).

Tipuri de poluanti emisi in atmosfera

Poluant

Loc de producere

-lucrarile
lucrarile de reabilitare a retelei de
alimentare cu apa potabila,
-montarea
montarea bazinelor pentru
colectarea apelor menajere

pulberi
cu gaze de eşapament
(SO2, NOx, CO, CO2,
SO2, CH4 )

Tip poluare
Surse nedirijate, joase, cu impact
strict local, temporar si de nivel
redus.

emise de autovehiculele implicate in
Surse mobile, cu impact strict
procesele de transport - surse mobile. local si temporar

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel
redus.

Pe perioada executiei lucrarilor impactul asupra factorului de mediu este nesemnificativ.
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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o In perioada de functionare

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:
 procesele metabolice;

 managementul dejectiilor;

 procese de ardere a combustibililor la centralele termice;

 activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

In general, in fermele de crestere a pasarilor, pot aparea:


emisii fugitive – din reteaua de canalizare, din activitatea de descarcare a hranei in



emisii continue din surse punctiforme si de suprafata;





buncare;

emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot care rezulta atat din procesele
metabolice si din dejectii, cat si din incarcarea gunoiului de hala pentru a fi transportat la
platforma amenajata in afa
afara amplasamentului;

emisii din surse de combustie - centrale termice - centrală de apartament - functionare cu
precadere in sezonul rece, tip de combustibil GPL pentru centrala termica.
Inventarul emisiilor in aer

Poluant

Sursa/Mod de generare

Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
mater
material fertilizant
Metan (CH4)
Adapostirea animalelor, depozitarea si tratarea dejectiilor
Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
Protoxid de azot (N2O)
material fertilizant
Oxizi de azot NOx
Instalatii de incalzire interioara
Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru incalzire si transport in
Bioxid de carbon (CO2) ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea
incintei
Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
Miros (H2S)
mater
material fertilizant
Amoniac (NH3)

Pulberi (praf)

Sursele generatoare de noxe sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr

Activitatea/

1.

Halele
pasari

crt

Pregatirea hranei, stocarea hranei, imprastierea dejectiilor

generatoare
de

instalatia Tip de poluant
crestere NH3
H2S
Pulberi
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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2.

3.

Gaze arse provenite de la consumul
de
GPL
pentru
functionarea
turbosuflantelor
Circulatia mijloacelor de Gaze arse provenite de la consumul Emisie difuza, sursa mobile,
transport
in
incinta de motorina ce contin:
locala si de scurta durata
fermei
COV, CO, NOx, pulberi, SOx,
hidrocarburi,
aldehide,
acizi
organici.
Scoaterea gunoiului din
hale la finalizarea unei
serii de crestere

NH3
H2S

Emisie stationara, nedirijata,
locala si de scurta durata

Calculul cantitatilor de amoniac emise:
Categoria de
animale

Sistemul de
adapostire

Pui broiler

10 hale in
functiune
acoperite

Pui broiler

12 hale in
modernizare
acoperite

Adapostire si crestere
Numar de
Factor de
pasari/serie
emisie Kg
= nr. locuri
NH3
122.400
0,22

118.080

0,22

Total NH3
To/an
Kg/h
26,9 to/an
3,11 kg/h

Limite cf Ord
462/1993
kg/h
0,3 – 5 kg/h

25,9 to/an
2,9 kg/h

0,3 – 5 kg/h

EFECT CUMULAT hale in functiune + hale in modernizare

Total NH3 = 5,91 kg/h pentru toate halele comparativ cu 10 kg/h acceptate conform Ordinului
462/1993.

Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale, cat si prin dotarea acestora cu

sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de exhaustare, nu permit

fermentarea dejectiilor in hala, concentratia noxelor evacuate situandu
situandu--se sub limitele impuse
prin reglementarile in vigoare.

In concluzie, se poate afirma ca prin activitatea Fermei 3 Brad, impactul asupra
asu
mediului
este redus pe plan local si fara consecinte in context transfrontiera.

Ca urmare a analizei efectuate precum si a dotarilor cu care va fi prevazuta Ferma de

crestere pasari de carne la sol rezulta ca investitia nu se consituie intr-un
intr
poluator cu
impact semnificativ in ceea ce priveste calitatea aerului.
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A.4.3. Estimarea poluarii
oluarii Zgomot si vibratii

Sursele de zgomot tipice pentru un numar de activitati specifice sunt aratate în Tabelul 3.43.
din Reference Document on BAT for intensive Rearing of Poutry and Pigs - iulie 2003 - tabel

prezentat mai jos. Nivelele de presiune ale zgomotului sunt raportate langă sursa sau la mica
distanta de aceasta.

Nivelul de Echivalent
Activitate de presiune al continuu
zi/noapte
sunetului
Laeq dB(A)
dB (A)

Sursa zgomot

Durata

Frecventa

Ventilatoare adaposturi

continuu/
intermitent

tot anul

Livrare hrană

1 oră

Livrare combustibil

2 ore

Generator de urgenţa

2 ore

Prindere gaini

6 ore pana
la
56 ore

6 – 7 ori/an

dimineata/
noaptea

1. manipulare gunoi de hala

1 la 3 zile

6 – 7 ori / an

zi

2. spalare intensa etc.

1 la 3 zile

6 – 7 ori / an

zi

Curatare hale

2 – 3 în
fiecare
saptamana
6 – 7 ori /
saptamana
În fiecare
saptamana

zi si noapte

43

zi

92
(la 5 metri)

zi
zi
57 – 60

92
(la 5 metri)
88
(la 5 metri)

Laeq zgomot continuu echivalent - unitate pentru zgomot de intensitate variabilă

Zgomotul provenind din unitaţile intensive de crestere este o problema locala de mediu si

trebuie sa fie luat in consideratie in mod particular in acele situatii acolo unde unitatile sunt
amplasate aproape de ariile rezidentiale.

Pentru a calcula toate zgomotele variabile intermitente, nivelul de zgomot de fundal (LA90) este
considerat a fi nivelul de zgomot care este predominant pentru 90 % din timp de-a
de lungul unei

perioade de măsurare. Zgomotul de fundal variază într
într-o
o perioadă de 24 ore ca rezultat al
schimbării activităţii. În ariile rurale zgomotul tipic de fundal pe timp de zi este 42 dB, dar poate
scadea sub 30 dB dimineata devreme.

Impactul final asupra obiectivelor ssensibile
ensibile din vecinatate depinde de multi factori:
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 suprafata terenului, obiectele reflectante, construirea obiectelor receptoare;
 numarul surselor de zgomot determina nivelul de presiune al sunetului;
 distanta fata de zonele sensibile;
 echipamentele utilizate;
ate;

 managementul societatii.

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limitele
admise respecta prevederile din recomandarile BAT, astfel:

Programul de intretinere existent la nivelul societatii implica controlul periodic si
inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot;

Plasarea pompelor in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise;

Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuita, conduce
conduc la eliminarea
situatiilor de disconfort;

Activitatea de crestere pasari se desfasoara in spatii inchise;

Halele sunt bine izolate, acestea impiedicand transmiterea zgomotului din halele de
productie spre exterior;

Toate utilajele care se vor achizitiona si monta in cadrul acestui proiect sunt utilaje noi,
motoarele sunt silentioase, functioneaza in interiorul unei hale fapt pentru care nu vor
constitui o sursa de producere si transmitere a zgomotului.

Nivelul zgomotului va fi redus. Acest lucru este dator
datorat:

respectarea recomandarilor BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea

animalelor trimise la sacrificare, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea

ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific
s
si
mentinerea acestuia in limitele acceptate;

Echipamentele dinamice folosite vor fi de ultima generatie, ceea ce implica un nivel
scazut al zgomotului;

Amplasarea fermei la o distanta de cca. 1,5 km fata de zona populata;

Amplasamentul este situat intr-o
o zona cu multa vegetatie, impadurita, fapt ce asigura o

perdea de protectie foarte eficienta care impiedica transmiterea n ivelelor
ivelel de presiune ale

zgomotului care sunt raportate langa sursa sau la mica distanta de aceasta.

EFECTUL CUMULAT (halele care functioneaza + halele care se modernizeaza)

Nu poate fi un efect cumulat al zgomotului intrucat halele care functioneaza si halele care se
38
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- popularea halelor se face esalonat

- in jurul halelor este o perdea de protectie formata din vegetatie - zona impadurita din jurul halelor
impiedica un efect cumulat al zgomotului in zona.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot

echivalent continuu de 65 dB(A) pe curba de zgomot CZ 60, in conformitate
conformi
cu
STAS 10009/88.

A.4.4. Estimarea poluarii solului
Surse de poluare a solurilor in perioada de executie

Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece toate
constructiile exista, retelele de utilitati sunt racordate lla
a hale, aleile de acces in ferma si aleile
din incinta fermei exista.

Singurele lucrari care se vor executa in amplasament pe perioada proiectului sunt platformele
betonate cu suprafete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor) si 37,8 mp
(pentru montajul a doua rezervoare).

Componenta preponderenta in acest proiect de modernizare o reprezinta inlocuirea liniilor

tehnologice pentru cresterea puilor de carne la sol, linii care sunt uzate fizic si moral cu unele

noi, performante care sa resp
respecte
ecte cele mai bune tehnici disponibile in domeniu si care vor
respecta tehnicile BAT. Aceste lucrari de montaj nu au legatura cu afectarea solului intrucat
lucrarile se executa in halele deja existente, hale inchise, cu pavimentul betonat, prevazut cu
rigole
le si retea de colectare a apelor uzate.

Sursa de poluare
acumulari si migrari de poluanti in sol pe perioada
executarii lucrarilor de decopertare/sapare

impactul prognozat al lucrarilor de decopertare
asupra elementelor mediului;
compactarea solurilor, tasarea solurilor,
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Situatia in amplasament
Nu este cazul intrucat:
- nu au fost semnalata poluarea solului in
zona
- nu se pune problema migrarii poluantilor pe
perioada executiei lucrarilor de sapare
intrucat lucrarile sunt de mica amploare si se
executa local
Nu este cazul ; lucrari locale de mica
amploarea , pamantul din sapatura se
utilizeaza in cadrul lucrarii
Nu este cazul
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amestecarea straturilor de sol, schimbarea
densitatii solurilor
in activitatea biologica a solurilor, a calitatii,
vulnerabilitatii si rezistentei
impactul transfrontiera

Nu este cazul
Nu este cazul

Surse de poluare a solurilor in perioada de functionare

In perioada de functionare a F3 Brad atat a celor in functiune cat si a celor supuse proiectului de

modernizare consideram ca poluarea solului dupa inceperea activitatii se poate produce doar in

situatii accidentale sau de practici neconforme. Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in
sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii se pot identifica urmatoarele situatii:


unele practici neconforme legate de scoaterea gunoiului de hala din



depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;








adaposturile pentru pasari si din incinta de d
depozitare;
epozitare;

gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite
neconforme in incinta;

pierderi posibile de furaj din facilitatile de stocare (silozuri) si la manipularea
manipulare
acestuia in cadrul fermei;

exfiltratii de ape uzate din canalizari si facilitati de stocare – bazine
vidanjabile pentru stocarea apelor uzate menajere sa a apelor de spalare
hale;

deversari accidentale de produse chimice utilizate in perioada de vid sanitar;
sa

pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto
ce tranziteaza incinta fermei.

Prognozarea impactului
Prognozarea impactului in perioada de executie

Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece toate
constructiile exista, retelele de utilitati sunt racordate la hale, aleile de acces in ferma si aleile
din incinta fermei exista.

Prognozarea impactului in perioada de functionare

Tinand cont ca instalatiile sunt noi, fosele pentru stocare
stocarea
a apelor uzate menajere sunt nou
montate iar cele de la fermele in functiune sunt verificate si curatate periodic la fel si fosele
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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pentru colectarea apelor de spalare, se apreciaza ca nu vor interveni schimbari in calitatea

si structura solului si subsolui decat in cazul unor deversari accidentale si a
neinterventiei la timp a celor abilitati sau din nerespectarea procedurilor de interventie.
interventie
A.4.5. Estimarea poluarii
ii s
subsolului

Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus

Zona judetului Bacau in care este amplasat obiectivul se caracterizeaza printr-o
printr complexitate

de structuri geologice, astfel in partea de vest pe o structura cutata ss-au
au format siruri muntoase
pe cand in est monoclinul platformei dalmatice a dus la aparitia unor forme domoale de podis
colinar.

Actiunea agentilor externi si in special a apelor curgatoare a modificat relieful initial si i-a
i dat o
forma actuala care prin caracteristicile pe care le prezinta pe anumite sectoare se pot imparti in
urmatoarele unitati morfologice:

- unitatea montana
- subcarpatii

- valea Siretului

- Colinele Tutovei

Din punct de vedere litologic, zona de amplasament este destul de variata si corespunde

formatiunilor levantine si cuaternare, complexul bazal care constituie patul impermeabil la
nivelul caruia apar izvoare. Alternanta de argile, marne, nisipuri si pietrisuri cu stratificatie
delatica reprezinta caractaeristica acestui complex litologic.

Edificarea formatiunilor in care sunt cantonate ape subterane a avut loc in neogen si cuaternar
astfel incat este
ste prezentata in continuare evolutia platformei unitatile tectonice majore pe care
se suprapune teritoriul amplasamentului.

In aceasta zona se resimt cutremurele care au epicentrul in zona Vrancea cat si cutremurele de
pamant cu intensitati mai mici de or
origine pontica sau prebalcanica.

Conform normativului P100/1992 obiectivele apartin zonei seismice‘’C’’, Ks=0,2 si Tc=1,0 s

Solurile din zona studiata sunt de categorie argilo
argilo-marnoase
marnoase si nisipoase fiind situate de o parte
si de alta a arului Siret si prezi
prezinta 3 orizonturi:


orizontul A cu humus in proportie de 1,5
1,5-2%
2% de culoare bruna, in grosime



orizontul B argila marnoasa in grosime de 30-100
100 cm;

de 30-40
40 cm;
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orizontul C argila nisipoasa care incepe de la adancimea de 1m, culoare
brun verzui.

Solurile descrise
ise mai sus se prezinta destul de variat sub aspectul starii de fertilitate.

Fermele avicole din platoul Brad sunt amplasate in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate

Moldova de la nord la sud. Prin afluentii de pe partea dreapta ce aduc un volum important de
ape face ca debitul mediu multianual al raului Siret sa fie de circa 180 mc/sec.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Din statistica analizelor anuale privind calitatea apei rezulta ca din punct de vedere calitativ, apa
raului Siret se incadreaza in limitele impuse de normativele in vigoare.

Sub raport hidrogeologic zona studiata dispune de importante rezerve de apa subterana

cantonate la adncimi de 1--15 m, adancimea orizonturilor acvifere
re si dinamica acestora
depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de scurgere conform
pantei morfologice.

Zona amplasamentului are asigurata stabilitatea generala si locala si nu este supusa
inundatiilor in conditii meteo norm
normale.
Impactul prognozat
Impactul prognozat in perioada de executie

Activitatile care se vor desfasura pe perioada de executie a proiectului nu vor avea impact

asupra componentelor subterane – geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul
geologic.

In zona de implementare a proiectului nu exista elemente geologice valoroase ce necesita
protejare.

Impactul prognozat in perioada de functionare

In perioada de functionare singurele surse cu potential impact asupra subsolului pot fi:
 retelele de canalizar
canalizare a apelor menajere;

 retelele de canalizare a apelor de spalare;
 fose de colectare a apelor menajere;

 fose de colectare a apelor de spalare,

in cazul unei explotari necorespunzatoare sau a aparitiei unor defectiuni.
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Prin masurile luate, in timpul functiona
functionarii
rii investitiei nu se va produce impact asupra
subsolului amplasamentului.

A.4.6. Estimarea cantitatii de deseuri

Generarea deseurilor, managementul deseurilor, eliminarea si reciclarea deseurilor trebuie sa

se analizeze pentru doua perioade diferite si a
anume
nume pe perioada executarii lucrarilor de
modernizare si pe perioada de functionare a fermei.

Deseuri rezultate in perioada executiei proiectului

Generarea deseurilor in special pentru perioada de santier - executia lucrarilor

de modernizare

reprezintă o sursa cu impact nesemnificativ asupra mediului din zona de amplasament cat şi pe
zonele limitrofe.

În etapa de executie a obiectivului se identifica următoarele categorii de deseuri generate în zona
de lucru:

capete conducte PEHD, PVC;

-

capete
apete de conducte metalice;

-

capete conductori (neferoase cu izolatii).

-

Deseurile rezultate nu vor produce impact, deoarece vor fi gospodarite functie de cantitatea si

natura lor. In functie de componenti, vor fi depozitate si vor fi valorificate sau preluate
prelu
de terti pe
baza de contract.

Deseurile rezultate in timpul functionarii investitiei si impactul lor asupra factorilor de
mediu

Cantitate

Denumire
deseu

prevăzuta a fi

Ferma

generata
(t/an)

F3 in
functiune *

Deseuri
menajere

F3 in
functiune *

fizică

Solid-S

Lichid-L

Semisolid

Codul

deşeului

SS

-cantitatea
cantitatea prevazută a fi valorificatavalorificata
(t/an)

Valorificată

1,5

F3 in
modernizare
**

Total

Managementul deşeurilor

Starea

24
25,5

Eliminat
ă

Observatii

1,5
S

20 03 01

855
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Gunoi de hala

F3 in
modernizare**

Total

Deseuri
de
F3 in
origine
functiune*
animala,
F3 in
rezultate
din
modernizare**
pierderile
naturale
de
pasari
(max Total
4% admis)
F3 in
functiune*
F3 in
Deseuri
modernizare**
metalice
Total

3.000
3.855

S

02 01 06

-

3.000
3.855

7,5
30
37,5

7,5

S

02.02.02

0,1
0,1
0,2

-

30
37,5

0,1
S

16.01.17

* - cantitati de deseuri produs pe perioada functionarii
** - cantitati de deseuri estimate la halele in modernizare

0,1
0,2

-

amenajata Serbesti

SC
CAZACIOC&CO
SRL CO Smirdan
jud. Tulcea sau la
incineratorul
propriu.

Valorificate prin
unitati specializate

Deseuri menajere – vor rezulta din activitatea socială a personalului ce va deservi fermele.
fermele
Depozitarea primara a deseurilor menajere se va face în europubele, ce vor fi amplasate pe
platforma betonata din incinta fermei si vor fi eliminate la platforma localitatii.

Gunoi de hala – rezultat de la igienizarea halelor in perioada de vid sanitar. Se va incarca in
remorci si va fi depozitat temporar pentru fermentare in depozitul special amenajat la platforma

organizata care este amplasata in comuna Serbesti care este in administrarea F11+12 Brad ;
la platforma nou amenajata care este in curs de autorizare si este situata in localitatea Serbesti
sau la General Energetic Piatra Neamt in vederea valorificarii energetice.

Deseuri de origine animala - rezultate din pierderile naturale de pasari (4% admis) nu sunt
stocate si pastrate pe amplasamentul fermei ci sunt zilnic preluate de catre autospeciala
societatii si transportate la incineratorul Racova; cantitatea ce nu poate fi incinerata este

preluata de SC CAZACIOC&CO SRL C
CO Smirdan jud. Tulcea in baza Contractului incheiat cu
societatea Agricola.

Deseuri metalice,, vor rezulta din activitatile de reparatii efectuate in cadrul fermei. Se vor

depozita pe platforma betonata si vor fi preluate de firme acreditate in colectarea si valorificarea
deseurilor metalice.

Prin respectarea legislatiei privind gestionarea deseurilor, acestea nu vor
produce un impact asupra
upra mediului.

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

44

Tel: 0742.781.521
0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTAN
CONSULTANȚĂ
ȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

B. O DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REALIZABILE - DE EXEMPLU, ÎN TERMENI DE
CONCEPŢIE, TEHNOLOGIE, AMPLASARE, DIMENSIUNE ŞI ANVERGURĂ A
PROIECTULUI - ANALIZATE DE CĂTRE TITULARUL PROIECTULUI, RELEVANTE
PENTRU PROIECTUL PROPUS, PRECUM ŞI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE
PROIECTULUI ŞI INDICAREA PRINCIPALELOR MO
MOTIVE
TIVE CARE STAU LA BAZA
ALEGERII FĂCUTE, INCLUSIV COMPARAREA EFECTELOR ACESTORA ASUPRA
MEDIULUI.

In general, alternativele la un proiect se pot referi la:
 amplasamentul de investitie;
 momentul de demarare al proiectului;
 solutii tehnice;
 alte specificat
specificatii de proiect;
 masuri si echipamente pentru protectia factorilor de mediu.
Pentru implementarea proiectului au fost luate in calcul doua alternative:
Varianta 0 – care consta in punerea in functiune a halelor, care se aflau in conservare in ultimii
ani, cu dotarile existente.
Avantaje:
 amplasamentul este corespunzator
 exista constructiile – hale
 exista utilitati: energie electrica, apa potabila, retea de drumuri si alei
Dezavantaje:
 liniile tehnologice de crestere a puilor de carne sunt uzate moral si fizic; trehnologia
nu corespunde celor mai bune tehnici disponibile in domeniul cresterii puilor de carne
la sol in ceea ce priveste instalatiile de: furajare, adapare, microclimat;
 nu exista alimentarea cu combustibil;
 conditiile privind bunastarea pasarilor din exploatatii nu sunt corespunzatoare;
 din cauza tehnologiei uzate sunt pierderi si consumuri mari la furaje si apa potabila,
consumuri mari la energie electrica fapt care conduc
conduce la costuri mari de exploatare a
fermei;
Varianta 1 – care presupune modernizarea tehnologiei pe amplasamentul si halele deja
existente.
Avantaje:
Cu privire la amplasamentul investitiei, precizam ca este avantajos, din punct de
vedere economic si din perspectiva protectiei mediului, sa se modernizeze o
ferma care in ultimii ani ss-a
a aflat in conservare. Prin proiect se va revitaliza
investitia din trecut, fiind reluata functiun
functiunea
ea de complex zootehnic. Zona in care se
amplaseaza ferma respecta prevederile din Planul General de Urbanism al
localitatii;
zona in care sunt amplasate halele care vor fi supuse procesului de modernizare
este o zona impadurita ceea ce se asigura o perd
perdea
ea de protectie si o dispersie
eficienta a mirosului specific activitatii de crestere a puilor de carne
Referitor la momentul de demarare al proiectului
proiectului,, acesta este dictat in primul
rand de considerente economice privind disponibilitatea fondurilor proprii.
propri Daca
proiectul se demareaza intr
intr-un
un alt moment, aceasta nu are relevanta din punct de
vedere al efectului manifestat asupra mediului inconjurator si/sau asupra
populatiei.
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In cazul activitatii fermei se vor utiliza cele mai noi echipamente tehnologice,
tehnologice
situate la un nivel actual pentru acest domeniu de activitate, echipamente care sa
intruneasca toate conditiile de avizare si sa respecte normele sanitar-veterinare
sanitar
si
de protectia mediului. Vor fi echipamente situate la un nivel tehnologic de varf
si se va institui un sistem de management al activitatii prin care se va asigura:
asigura
 un consum energetic redus prin achizitia si montarea de echipamente noi,
performante,
 consum redus de apa si furaje fiind eliminate pierderile - instalatiile
tehnologice utilizate in halele de crestere a puilor vor fi de ultima ora,
conforme BAT, functionarea acestora fiind controlata si reglata automat;
 parametrii tehnologici vor fi in permanenta monitorizati (temperatura si
umiditatea aerului in adaposturi, furajarea, adaparea, ventilatia etc.)
 conditiile privind bunastarea pasarilor din exploatatii sunt corespunzatoare;
Acest avantaj reprezenta punctul forte in alegerea varianei optime.
Existenta in amplasament a retelelor de utilitati, necesare functionarii noii
tehnologii (apa potabila, energie electrica);
Halele vor fi dotate cu:
 retea de alimentare cu apa potabila;
 retea de canalizare si inclusiv o colectare si o stocare in sistem divizor a
apelor uzate tehnologice, menajere prin montarea de fose pentru apele
menajere;
 racord la reteaua de alimentare cu energie electrica;
Montarea unei instalatii GPL pentru asigurarea microclimatului in halele de
crestere pasari;
Sunt amenajate drumuri si alei de acces;
Prin urmare, studiind alternativele disponibile pentru acest proiec
proiect, s-a
a ajuns la concluzia ca
solutiile constructive, tehnice si de management in ferma pentru Varianta 1 creaza premisele
pentru o dezvoltare sustenabila a zonei.
Implementarea proiectului a fost facuta avandu
avandu-se
se în vedere reducerea cat mai mult a costurilor
costuri
de investitie, luand în considerare urmatoarele:
 zona in care se amplaseaza ferma respecta prevederile din Planul General de
Urbanism al localitatii;
 existenta in amplasament a retelelor de utilitati, necesare functionarii noii
tehnologii (apa potab
potabila, energie electrica);
 existenta halelor de crestere a puilor de carne cu toate dotarile necesare;
 in halele supuse modernizarii a fost desfasurata aceeasi activitate;
 halele sunt dotate cu:
 retea de alimentare cu apa potabila;
 retea de canalizare;
 racord la reteaua de alimentare cu energie electrica.
- sunt amenajate drumuri si alei de acces;
- zona in care sunt amplasate halele care vor fi supuse procesului de modernizare
este o zona impadurita ceea ce se asigura o perdea de protectie si o dispersie
dispe
eficienta a mirosului specific activitatii de crestere a puilor de carne.
Ca urmare, studiind alternativele disponibile pentru acest proiect, s-a
s ajuns la concluzia
ca Varianta 1este
ste fezabila si se va analiza in prezentul studiu de impact.
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C. O DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI SCENARIUL DE BAZĂ - ŞI O DESCRIERE SCURTĂ A EVOLUŢIEI SALE PROBABILE
ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT, ÎN MĂSURA ÎN CARE
SCHIMBĂRILE NATURALE FAŢĂ DE SCENARIUL DE BAZĂ POT FI EVALUATE
EV
PRIN
DEPUNEREA DE EFORTURI ACCEPTABILE, PE BAZA IINFORMAŢIILOR
NFORMAŢIILOR PRIVIND
MEDIUL ŞI A CUNOŞTINŢELOR ŞTIINŢIFICE DISPONIBILE.
C.1. FACTORUL DE MEDIU APA

Apa potabila este asigurata din sursa proprie subterana care este in administrarea fermelor
11+12 Brad si autorizata din punct de vedere al gospodaririi a apelor si protectia mediului:
-

autorizatia integrata de mediu nr. 10/7.10.2011, valabila 7.10.2021

autorizatia de gospodarire a apelor nr. 119/1.06.2011, valabila 31.05.2021

Caliatea apei potabile din sursa proprie este analizata periodic. Nu au fost depistate depasiri ale
indicatorilor analizata fata de normele in vigoare.

Din analiza amplasamentului
ntului nu au fost identificate surse anterioare sau
s prezente care ar
putea avea un impact asupra calitatii pan
panzei freatice.
Apa este necesara pentru:

- consum potabil si igienic sanitar al personalului angajat;

- adaparea pasarilor - in fiecare hala prin liniile de adapare;
- spalarea si dezinfectarea halelor dupa depopulare;
- apa pentru incediu.

Colectarea apelor in incinta este in sistem divizor, evacuarea realizandu
realizandu--se tot in sistem divizor.
Din activitatea desfasurata in Ferma 3 Brad, rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor in perioada vidului sanitar sunt
utilizate la fertilizarea organica a terenurilor din perimetrul fermei;

apele menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate in

reteaua de

canalizare ape menajere si sunt dirijate intr
intr-un bazinul betonat subteran, V= 30mc.
Aceste ape sunt vidanjate periodic si sunt transportate in reteaua de canalizare a
municipului Bacau, in baza Contractului incheiat cu Compania Regionala de Apa Bacau
prin intermediul
rmediul Fermei nr.2 Gheraiesti.

apelor meteorice colectate prin rigole betonate sunt dirijate
e gravitational catre terenurile
invecinate
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Nr. Ape uzate
crt. Indicator

1

pH

2
3
4
5
6
7
8
9
12
11

MTS
CCO-Cr
CBO5
NH4
P
SET
H2S
Azot total
Sulfati
Detergenti

Indicatori ai apelor uzate: concentratii de poluanti
UM

Ape uzate
tehnologicefertilizare
terenuri

Unitati
pH.
mg/l
mgO2/l
mgO2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Ape menajereFerma 2
Gheraesti- statia
de epurare
Bacau
7,33
7,39

147,33
231,07
100,05
18,55
2,22
28,97
0,03
19,97
130
22,47

149,11
191,22
111,27
13,30
1,99
29,55
0,01
15,33
101,4
25,36

Valoare limita
NTPA 002/2005
pentru ape
menajere
6,5 – 8,5
350
500
300
30
5
30
1,0
600
25

Activitatea obiectivului, în conditii normale de functionare - fara descarcari directe de ape
uzate, nu generaza un impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane din
zona.

C.2. FACTORUL DE MEDIU AER

In zona amplasamentului investitiei propuse nu sunt amplasate surse de poluare stationare cu
emisii semnificative.

Drumul de acces la amplasament nu este caracterizat de o circulatie rutiera semnificativa, pe
drumul de acces circula doar mijloacele de transport ce deserves fermele.

Intrucat nu sunt surse de poluare semnificativa in amplasament si datorita faptului ca zona este

impadurita ceea ce permite o buna aerisire a zonei, poluarea de fond a aerului ambiental se
incadreaza in limitele admisibile.

Sursele de generare a emisiilo
emisiilor in atmosfera sunt:
 procesele metabolice;

 managementul dejectiilor;

 procese de ardere a combustibililor la centralele termice;

 activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.
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In general, in fermele de crestere a pasarilor, pot aparea:

- emisii fugitive – din reteaua de canalizare, din activitatea de descarcare a
hranei in buncare;

- emisii continue din surse punctiforme si de suprafata;

- emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot care rezulta atat din procesele

metabolice si din dejectii, cat si din incarcarea gunoiului de hala pentru a fi
transportat la platforma amenajata in afara amplasamentului;

- emisii din surse de combustie - centrale termice - centrală de apartament -

functionare cu precadere in sezonul rece,
ce, tip de combustibil GPL pentru centrala
termica.

Inventarul emisiilor in aer
Poluant

Sursa/Mod de generare

Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
mater
material fertilizant
Metan (CH4)
Adapostirea animalelor, depozitarea si tratarea dejectiilor
Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
Protoxid de azot (N2O)
material fertilizant
Oxizi de azot NOx
Instalatii de incalzire interioara
Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru incalzire si transport in
Bioxid de carbon (CO2) ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea
incintei
Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca
Miros (H2S)
mater
material fertilizant
Amoniac (NH3)

Pulberi (praf)

Sursele generatoare de noxe sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr

Activitatea/

1.

Halele
pasari

crt

2.

Pregatirea hranei, stocarea hranei, imprastierea dejectiilor

generatoare

instalatia Tip de poluant

Tipul emisiei

de

crestere NH3
H2S
Pulberi
Gaze arse provenite de la consumul
de
GPL
pentru
functionarea
turbosuflantelor
Circulatia mijloacelor de Gaze arse provenite de la consumul
transport
in
incinta de motorina ce contin:
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3.

fermei

COV, CO, NOx, pulberi,
hidrocarburi,
aldehide,
organici.

Scoaterea gunoiului din
hale la finalizarea unei
serii de crestere

NH3
H2S

SOx,
acizi
Emisie stationara, nedirijata,
locala si de scurta durata

Calculul cantitatilor de amoniac emise:
Categoria de
animale

Sistemul de
adapostire

Pui broiler

10 hale in
functiune
acoperite

Pui broiler

12 hale in
modernizare
acoperite

Adapostire si crestere
Numar de
Factor de
pasari/serie
emisie Kg
= nr. locuri
NH3
122.400
0,22

118.080

0,22

Total NH3
To/an
Kg/h
26,9 to/an
3,11 kg/h

Limite cf Ord
462/1993
kg/h
0,3 – 5 kg/h

25,9 to/an
2,9 kg/h

0,3 – 5 kg/h

In concluzie, se poate afirma ca prin activitatea Fermei 3 Brad, impactul asupra mediului
este redus pe plan local si fara consecinte in context transfrontiera.
EFECT CUMULAT hale in functiune + hale in modernizare

Total NH3 = 5,91 kg/h pentru toate halele comparativ cu 10 kg/h acceptate conform Ordinului
462/1993.

Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale, cat si prin dotarea acestora cu
sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de exhaustare, nu permit

fermentarea dejectiilor in hala, concentra
concentratia noxelor evacuate situandu--se sub limitele impuse
prin reglementarile in vigoare.

IMPACTUL CUMULAT FERMA 3 BRAD – FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE

Singurele emisii punctiforme de la cele doua obiective sunt emisiile de la centralele termice:

 centrala termica de la ferma 3 Brad de capacitate mica care asigura incalzirea filtrului
sanitar functionand cca. 3 luni/an

 centrala termica de la FNC care asigura agentul termic utilizat in tehnologia de
fabricatie,
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La ambele obiective se utilizeaza ca si combusti
combustibil
bil GPL, din punct de vedere al concentratiilor
emisiile din arderea acestuia se incadreaza in CMA, conform Ord. 462/1993.

Instalatiile tehnologice de obtinere a nutreturilor combinate sunt dotate cu filtre pentru retinerea
pulberilor.

Emisiile de la centralele
ntralele termice si emisiile difuze rezultate de la ferma de pasari nu se pot
constitui intr-un
un impact cumulat asupra mediului in zona cu atat mai mult cu cat obiectivele sunt

amplasate intr-o
o zona deschisa, bine ventilata, curentii de aer din zona favorizand
favori
o buna
dispersie.

Referitor la vecinatatea fermei cu G A NUTRITIE SRL – profil de activitate
nutreturilor combinate

fabricarea

Din punct de vedere sanitar veterinar nu sunt impuse distante intre ferma de crestere pasari si

fabrica de nutreturi combinate.
inate. Mai mult, ambele obiective sunt autorizate din punct de vedere
sanitar veterinar.

In acest caz intre ferma 3 Brad si GA NUTRITIE este o distanta de cca. 400 m.

Sunt foarte multi operatori care au in acelasi amplasament atat ferma de crestere pasari cat si
fabricarea nutreturilor combinate.

Conditiile
onditiile climatice ale zonei precum si zona verde care inconjoara ferma pe toate directiile:
-

ferma 3 BRAD este amplasata in intravilanul localitatii Brad

-

ferma este inconjurata pe toate directiile de spatiu verde - copaci

-

ferma este intr-o
o zona deschisa bine ventilata

curentii de aer din zona favorizeaza o buna dispersie si dilutie a mirosurilor

Zona
ona impadurita care inconjoara ferma 3 Brad constituie un factor benefic – o perdea
naturala de protectie in zona; prin curentii creati vor conduce la o buna dispersie a
eventualelor mirosuri specifice rezultate din desfasurarea activitatii.
activitatii
Prin cele mentionate se apreciaza ca functionarea noii investitii nu va influenta negativ
calitatea aerului din zona.
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C.3.
3. FACTORUL DE MEDIU SOL
Surse de poluare a solurilor in perioada de executie

Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece toate

constructiile exista, retelele de utilitati sunt racordate la hale, aleile de acces in ferma si aleile
din incinta fermei exista.

Singurele lucrari care se vor executa in amplasament pe perioada proiectului sunt platformele
betonate cu suprafete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor) si 37,8 mp
(pentru montajul a doua rezervoare)
rezervoare).

Componenta preponderenta in acest proiect de modernizare o reprezinta inlocuirea liniilor

tehnologice pentru cresterea puilor de carne la sol, linii care sunt uzate fizic si moral cu unele

noi, performante care sa respecte cele mai bune tehnici disponibile in domeniu si care vor
respecta tehnicile BAT. Aceste lucrari de montaj nu au legatura cu afectarea solului intrucat
lucrarile se executa in halele deja existente, hale inchise, cu pavimentul betonat, prevazut cu
rigole si retea de colectare a apelor uzate.

Sursa de poluare
acumulari si migrari de poluanti in sol pe perioada
executarii lucrarilor de decopertare/sapare

impactul prognozat al lucrarilor de decopertare
asupra elementelor mediului;
compactarea solurilor, tasarea solurilor,
amestecarea straturilor de sol, schimbarea
densitatii solurilor
in activitatea biologica a solurilor, a calitatii,
vulnerabilitatii si rezistentei
impactul transfrontiera

Situatia in amplasament
Nu este cazul intrucat:
- nu au fost semnalata poluarea solului in
zona
- nu se pune problema migrarii poluantilor pe
perioada executiei lucrarilor de sapare
intrucat lucrarile sunt de mica amploare si se
executa local
Nu este cazul ; lucrari locale de mica
amploarea , pamantul din sapatura se
utilizeaza in cadrul lucrarii
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Surse de poluare a solurilor in perioada de functionare

In perioada de functionare a F3 Brad atat a celor in functiune cat si a celor supuse proiectului de

modernizare consideram ca poluarea solului dupa inceperea activitatii se poate produce doar in

situatii accidentale sau de practici neconforme. Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in
sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii se pot identifica urmatoarele situatii:
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unele practici neconforme legate de scoaterea gunoiului de hala din



depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;








adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare;

gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite
d
neconforme in incinta;

pierderi posibile de furaj din facilitatile de stocare (silozuri) si la manipularea
acestuia in cadrul fermei;

exfiltratii de ape uzate din canalizari si facilitati de stocare – bazine

vidanjabile pentru stocarea apelor uza
uzate
te menajere sa a apelor des spalare
hale;

deversari accidentale de produse chimice utilizate in perioada de vid sanitar;

pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto
ce tranziteaza incinta fermei.

Prognozarea impactului
Prognozarea impactului in perioada de executie

Nu exista un impact asupra solului in timpul executiei proiectului deoarece toate
constructiile exista, retelele de utilitati sunt racordate la hale, aleile de acces in ferma si aleile
din incinta fermei exista.

Prognozarea impactului in perioada de functionare

Tinand cont ca instalatiile sunt noi, fosele pentru stocarea apelor uzate menajere sunt nou
montate iar cele de la fermele in functiune sunt verificate si curatate periodic la fel si fosele

pentru colectarea
ectarea apelor de spalare, se apreciaza ca nu vor interveni schimbari in calitatea
si structura solului si subsolui decat in cazul unor deversari accidentale si a
neinterventiei la timp a celor abilitati sau din nerespectarea procedurilor de interventie.
interventie
Masuri
asuri de diminuare a impactului
Masuri de diminuare a impactului in perioada de executie

Pentru

diminuarea

impactului

asupra

solului
solului,,

se

impun

urmatoarele

masuri

de

prevenire/diminuare pentru toate situatiile in care pot aparea poluari ale solului-subsolului
solului
si
freaticului, astfel:

 se va stabili un responsabil pentru supravegherea activitatii in santier;
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 se vor gestiona conform legislatiei in vigoare toate categoriile de deseuri
rezultate din lucrarile de constructii;

 se vor recupera si reutiliza pamantul rezultat din sapaturi;

 nu se vor crea depozite de materiale si/sau deseuri direct pe sol;

 nu se vor crea depozite de combustibili in cadrul organizarii de santier;

 suprafetele de lucru vor fi restranse la minim in ccadrul
adrul organizarii de santier.
Măsuri de diminuare a impactului in perioada de functionare

Pentru diminuarea impactului asupra solului, societatea dispune de urmatoarele amenajari:
amenajar

 pardoselile halelor de productie sunt plane, betonate, caile de acces sunt
betonate;

 vidanjarea periodica a bazinelor de colectare a apelor uzate tehnologice

rezultate de la spalarea halelor in perioada de vid sanitar si a apelor uzate
menajere

 transportul gunoiului de hala la platforma amenajata cu
acoprit cu prelate;

masini adecvate si

 depozitarea gunoiului de hala in depozit amenajat
amplasamentului fermei

situat in afara

 platformele betonate sunt realizate cu pante si rigole de colectare a apelor
pluviale

 caile de acces si aleile sunt amenajate.
si aplica urmatoarele masur
masuri:

 utilizarea apelor de spalare pentru fertilizarea terenului din incinta fermelor se va

face numai cu respectarea recomandarilor din Sudiul de sol intocmit de OSPA
Bacau;

 produsele chimice utilizate in perioada de vid sanitar sunt pastrate in siguranta
si sunt gestionate numai de catre seful de ferma;

 mijloacele auto ce tranziteaza incinta fermei sunt relative noi, sunt verificate in
service-uri
uri specializate; sunt excluse pierderile de combustibil.
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C.4. FACTORUL DE MEDIU APA SUBTERANA
Impactul prognozat
Impactul prognozat in perioada de executie

Activitatile care se vor desfasura pe perioada de executie a proiectului nu vor avea impact

asupra componentelor subterane – geologice si nici nu vor produce schimbari in mediul
geologic.

In zona de implementare a proiectului nu exista elemente geologice valoroase ce necesita
protejare.

Impactul prognozat in perioada de functionare

In perioada de functionare singurele surse cu potential impact asupra subsolului pot fi:
 retelele de canalizare a apelor menajere;

 retelele
lele de canalizare a apelor de spalare;
 fose de colectare a apelor menajere;

 fose de colectare a apelor de spalare.

Apa din panza freatica nu este afectata de fuctionare obiectivelor existente in amplasament.

Acest fapt este dovedit de calitatea apei din sursa subterana proprie care este administrata de
ferma nr.11 Brad care se incadreaza in normele impuse de legislatia in vigoare.
Masuri de diminuare a impactului
Masuri de diminuare a impactului in perioada de executie

Intrucat nu este un impact asupra mediului, nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
Masuri de diminuare a impactului in perioada de functionare


apele uzate tehnologice sunt colectate intr
intr-un
un bazin subteran confectionat



apele uzate menajere sunt colectate int
int-un
un bazin subteran betonat



retelele de canalizare sunt impermeabilizate;



din fibra de sicla, perfe
perfect
ct etans prevenind infiltratiile de apa uzata in sol;

perfect impermeabilizat;

din

in timpul functionarii, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in
scopul identificarii in timp util al neetanseitatilor in vederea remedierii
acestora.
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imediat dupa vidanjare se va inspecta starea rezervoarelor pentru a
identifica in timp util eventualele fisuri in vederea remedierii acestora.

Prin masurile
rile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra
subsolului amplasamentului.
C.5. ZGOMOTUL

Zgomotul provenind din unitaţile intensive de crestere a pasarilor este o problema locala de
mediu si trebuie sa fie luat in consideratie in mod particular in acele situatii acolo unde unitatile
sunt amplasate aproape de ariile rezidentiale
rezidentiale.

Nivelul zgomotului va fi redus. Acest lucru este datorat:

Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuita, de cca. 1,5 km fata de
zona populata, conduce la eliminarea situatiilor de disconfort;

Amplasamentul este situat intr
intr-o
o zona cu multa vegetatie, impadurita, fapt ce asigura o

perdea de protectie foarte eficienta care impiedica transmiterea n ivelele de presiune ale

zgomotului care sunt raportate langa sursa sau la mica distanta de aceasta.

Programul de intretinere existent la nivelul societatii implica controlul periodic si
inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot;

Plasarea pompelor
lor in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise;

Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuita, de cca. 1,5 km fata de
zona populata, conduce la eliminarea situatiilor de disconfort;
Activitatea de crestere pasari sse desfasoara in spatii inchise;

Halele sunt bine izolate, acestea impiedicand transmiterea zgomotului din halele de
productie spre exterior;

Toate utilajele care se vor achizitiona si monta in cadrul acestui proiect sunt utilaje noi,

motoarele sunt silentioase,
oase, functioneaza in interiorul unei hale fapt pentru carei nu vor
constitui o sursa de producere si transmitere a zgomotului.

respectarea recomandarilor BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea

animalelor trimise la sacrificare, manipul
manipularea
area dejectiilor, instalarea si functionarea
ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific si
mentinerea acestuia in limitele acceptate;

In zona in care se va implementa proiectul de modernizare aceasta ferma a functionat, a
fost autorizata si nu au foar inregistrate sesizari la autoritatea de mediu referitor la un
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Descrierea evolutiei probabile a mediului in cazul in care proiectul nu se executa
Nr. Factorul de mediu
crt.
1
cantitatea si calitatea
apei
2
calitatea aerului
3
zgomot si vibratii
4
sol
5
utilizarea terenului
6
7

biodiversitate
peisaj

8

aspecte economice

9

aspecte sociale

10

patrimoniu cultural

Evolutia probabila a mediului in cazul in care proiectul nu se
executa
cantitatea si calitatea apei se vor mentine pe termen lung
calitatea aerului se va mentine pe termen lung
Conditiile actuale se vor mentine pe termen lung
Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale
Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale (constructiile
(
agrozootehnice existente nu vor fi folosite si se vor degrada in timp
– va acea de suferit agentul economic)
Biodiversitatea nu va suferi modificari
Peisajul va suferi modificari; constructii agrozootehnice existente
care nu vor fi folosite se vor degrada in timp
Modificari care vor apare:
- nu vor fi venituri suplimentare la bugetul local
- va insemna un ,,minus” la economia judetului
- agentul economic va fi impeidicat
mpeidicat sa se dezvolte si sa
implementeze tehnologii noi, performante
Modificari care vor apare:
- nu se vor crea noi locuri de munca;
In zona amplasamentului in care se implementeaza proiectul nu
sunt obiective culturale

D. O DESCRIERE A FACTORILOR PREVĂZUŢI LA ART. 7 ALIN. (2) SUSCEPTIBILI DE A
FI AFECTAŢI DE PROIECT: POPULAŢIA
POPULAŢIA,, SĂNĂTATEA UMANĂ, BIODIVERSITATEA DE EXEMPLU, FAUNA ŞI FLORA, TERENURILE - DE EXEMPLU, OCUPAREA
TERENURILOR, SOLUL - DE EXEMPLU, MATERIA ORGANICĂ, EROZIUNEA,
TASAREA, IMPERMEABILIZAREA,
MEABILIZAREA, APA - DE EXEMPLU, SCHIMBĂRILE
HIDROMORFOLOGICE, CANTITATEA ŞI CALITATEA, AERUL, CLIMA - DE EXEMPLU,
EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, IMPACTURILE RELEVANTE PENTRU
ADAPTARE, BUNURILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV
ASPECTELE ARHITECTURALE
TURALE ŞI CELE ARHEOLOGICE, ŞI PEISAJUL, ŞI
INTERACŢIUNEA DINTRE ACEŞTIA.
D.1. POPULAŢIA ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ

Intrucat ferma care este supusa modernizarii este amplasata
la o distanta de 1,5 km de zona populata
intr-o
o zona impadurita pe toate laturile
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intr-o
o zona bine aerisita neexistand o o aglomerare de cladiri, datorita curentilor de aer creati
in zona care asigura o buna dispersie

precum si faptului ca activitatea se desfasoara in hale inchise, proiectul implementat nu poate
deveni o sursa de afectare
re a populatiei din zona.

Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic prin atragerea
fortei de munca, plata taxelor locale, dezvoltarea sectorului agro
agro-zootehnic
zootehnic al zonei, etc

Din punct de vedere social, activitatea are un efect pozitiv, asigurand locuri de munca,
intr-o
o zona unde posibilitatile de angajare sunt reduse, in special pentru forta de munca
necalificata.

D.2. BIODIVERSITATEA
D.2.1. Surse de poluare a florei si faunei

Proiectul de modernizare a ferme
fermei 3 Brad se implementeaza pe hale deja existente in care s-a
s
desfasurat aceeasi activitate de crestere pasari.
Amplasamentul studiat:

 nu se afla in sau in vecinatatea Ariei naturale protejate de interes national inclusa in
reteaua NATURA 2000;

 in zona nu exista plante sau fauna care sa faca parte din categoria celor ocrotite de lege;
 nu exista specii rare, ocrotite sau amenintate cu disparitia;

 zona nu se caracterizeaza prin specii de plante sau animale cu valoare deosebita.

Surse de poluare a florei si faunei si emisii in per
perioada
oada de executie a proiectului

Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru sunt particulele de praf
rezultate de la:

o lucrarile de construire a platfomelor betonate pentru amplasare rezervoarelor cu GPL

Alaturi de acestea dar in cantitati mai mici vor fi prezenti pe parcursul perioadei de constructie
urmatorii poluanti NOx, S02, CO rezultati de la utilajele care se folos
folosesc
esc la lucrari.

Aceste emisii sunt locale si de scurta durata fara impact asupra imprejurimilor.
imprejurimilor
Surse de poluare a florei si faunei si emisii in perooada de functionare
In perioada de functionare activitatea fermei nu afecteaza flora si fauna.
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D.2.2. Masuri
ri de protectie a florei si faunei

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de executie

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii se
iau din faza de organizare a lucrarilor, astfel:

suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la
strictul necesar;

traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru
specificat;

se va evita depozitarea necontrolata a dese
deseurilor
urilor ce rezulta in urma lucrarilor
respectandu-se
se cu strictete depozitarea in locurile stabilite
reducerea vitezei de deplasare a utilajelor de constructii;

optimizarea manevrelor tuturor utilajelor de constructii si transport.

Masurile de protectie a florei
lorei si faunei pentru perioada de executie
Se recomanda:

respectarea rutelor de transport a masinilor care asigura aprovizionarea cu materii prime
si auxiliare, livrarea produsului finit si a gunoiului de hala;

respectarea parametrilor tehnici in function
functionarea
area procesului tehnologic de crestere a puilor
de carne pentru incadrarea emisiilor in limite normale.

Mentiuni speciale referitoare la impactul lucrarilor proiectate asupra biodiversitatii

Intrucat proiectul de modernizare se implementeaza in hale construite deja si care au functionat
cu aceeasi activitate se concluzioneaza:

 nu modifica suprafetele zonelor impadurite;

 nu distruge sau altereaza habitatele speciilor de plante si animale incluse
inclus in Cartea
Rosie;

 nu aduce modificari compozitiei pe specii;

 nu se altereaza speciile si populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile,
nevertebrate:

 nu influenteaza dinamica resurselor de specii de vinat, specii rare de pesti, dinamica
resurselor animale;
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 nu influenteaza rutele de migrare; adaposturile de animale pentru crestere, hrana,
odihna, iernat;

 nu produc alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci;
 nu are efecte transfrontaliera.

Activitatea propusa nu induce un impact semnificativ asupra biodiversitatii din zona
adiacenta si cu atat mai putin impact transfrontier.
D.3. Terenurile- ocuparea terenurilor

Referitor la ocuparea terenului se fac urmatoarele precizari:
-

suprafata de teren care se va ocupa suplimentar prin implementarea proiectului este

-

Toate halele si constructiile aferente
aferente; retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare,
canali

nesemnificativa; aceasta reprezinta cca. 0,4 % din suprafata construita existenta;

bazinele de colectarea a apelor uzate
uzate; drumul de acces la ferma si aleile
alei din perimetrul
fermei exista,, sunt construita intrucat ferma a functionat.

Concluzionam ca terenul nu va fi afectat prin implementarea proiectului
D.4. Solul - materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea,
Nu este cazul.

Solul nu va suferi modificari, in structura sa, intrucat nu se executa lucrari de constructii de
amploare.

Solul nu va fi afectat prin implementarea proiectului
D.5. Apa - schimbările hidromorfologice, cantitatea şi calitatea

Sursa proprie subterana de alimentare cu apa potabila exista, este in functiune si a fost
proiectata sa asigure necesarul de apa pentru toate fermele la capacitate maxima.

Intrucat acest proiect se im
implementeaza intr-o
o ferma existenta consideram ca sursa de
apa nu va suferi modificari.
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D.6. Aerul,, clima, emisiile de gaze cu efect de seră

Nu se poate vorbi despre un efect asupra climei intrucat din activitatea desfasurata nu sut
emisii de gaze cu efect de sera.

Zona
ona impadurita care inconjoara ferma 3 Brad constituie un factor benefic – o perdea
naturala de protectie in zona; prin curentii creati vor conduce la o buna dispersie a
eventualelor mirosuri specifice rezultate din desfasurarea activitatii.
activitatii

D.7. Bunurile
unurile materiale, patrimoniul cultural inclusiv aspectele arhitecturale si cele
arheologice

Realizarea proiectului in zona de amplasament studiata, nu va duce la modificarea conditiilor
etnice si culturale locale. Amplasarea fermei respecta prevederile din PUG – ul Comunei Beresti
Bistrita.. Functiunea zonei stabilita prin Planul Urbanistic General este ,,zona pentru institutii si servicii”
D.8. Peisajul

Modernizarea Fermeii 3 Brad nu va conduce la schimbari asupra peisajului din zona intrucat:


nu se fac constructii noi, proiectul se implementeaza pe hale existente care au functionat cu
acelasi profil de activitate;

 pe toata perioada cat au functionat nu au fost inregistrate reclamatii sau sesizari referitor la
acestea;

 halele sunt amplasate intr
intr-o zona impadurita pe toate laturile la distanta de cca. 1,5 km de
zona populata;

 zona impadurita in care este amplasata ferma nu are destinatie de zona cu scop recreativ, de
zona turistica, de parc sau monument de interes national sau local.

Asadar, peisajul nu este influentat de punerea in practica a proiectului de modernizare.
modernizare
E. O DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE
AVEA ASUPRA MEDIULUI ŞI CARE REZULTĂ, PRINTRE ALTELE, DIN:
DIN
E.1. Construirea şi existenţa proiectului, inclusiv, dac
dacă
ă este cazul, lucrările de demolare;
demolare
-

suprafata de teren care se va ocupa suplimentar prin implementarea proiectului este
nesemnificativa; aceasta reprezinta cca. 0,4 % din suprafata construita existenta;
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Toate halele si constructiile aferente; retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare,
bazinele de colectarea a apelor uzate; drumul de acces la ferma si aleile
alei din perimetrul
fermei exista,, sunt construita intrucat ferma a functionat.
Nu sunt necesare lucrari de demolare

Concluzionam ca terenul nu
u va fi afectat prin implementarea proiectului
E.2. Utilizarea
tilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei şi a
biodiversităţii, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor
resurse;
APA – sursa proprie subterana de apa potabila a fost dimensionata pentru intreg platoul avicol
Brad deci si pentru ferma care face obiectul proiectului.
Nu intra in calcul utilizarea de noi surse de apa.

SOLUL – prin implementarea proiectului nu se action
actioneaza
eaza asupra solului.

TERENURI - suprafata de teren care se va ocupa suplimentar prin implementarea proiectului
este nesemnificativa; aceasta reprezinta cca. 0,4 % din suprafata construita existenta;

E.3. Emisia de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi radiaţii, crearea de efecte
negative şi eliminarea şi valorificarea deşeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare
a dezvoltării/implementării proiectului ţinând cont de hărţile de zgomot şi de planurile de
acţiune aferente acestora6) elabo
elaborate,
rate, după caz, pentru arealul din zona de influenţă a
proiectului;
E.3. 1. Estimarea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu
PERIOADA DE CONSTRUCTIE
factor de
mediu
emisii in apa

impactul asupra factorului de mediu
impact direct impact indirect impact pe
termen lung
NU
NU
NU

impact pe
termen lung
NU

impact
rezidual
NU

impact
cumulativ
NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Vibratii

NU

NU

NU

NU

NU

NU
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Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si
radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

NU

NU

NU

NU

NU

NU

impact pe
termen lung
NU

impact
rezidual
NU

impact
cumulativ
NU

PERIOADA DE FUNCTIONARE
factor de
mediu
emisii in apa

impactul asupra factorului de mediu
impact direct impact indirect impact pe
termen lung
NU
NU
NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Vibratii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si
radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

NU

NU

NU

NU

NU

NU

E.4. Riscurile
iscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre
dezastre;
E.4.1. Riscurile pentru sanatatea umana

Ferma este amplasata la distante de protectie sanitara fata de zonele locuite respectiv
res
1,5 km
de ultima locuinta din comuna Beresti Bistrita.

In vecinatatea fermei nu sunt zone cu constructii rezidentiale, nici obiective de interes public,

monumente istorice sii de arhitectur
arhitectura asupra carora exista instituit un regim de restrictie,
restric
zone
de interes traditional.

(ii) lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate

şi/sau de interes public;

Masurile pe care societatea le implementeaza constau in :
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 respectarea celor mai bune tehnologii disponibile pentru crestere pasarilor de carne ;
 toate activitatile de crestere se desfasoara in incinte inchise – hale;

 liniile tehnologice vor fi noi, performante, silentioase care nu vor crea pauze in

desfasurarea procesului tehnologic (pauzele in proce
procesul
sul tehnologic ar putea conduce la
aparitia de deseuri);

 zona
ona impadurita care inconjoara ferma 3 Brad constituie un factor benefic – o perdea
naturala de protectie, zona prin curentii creati vor conduce la o buna dispersie a
eventualelor mirosuri specifice rezultate din desfasurarea activitatii.
E.4.2. Riscurile pentru patrimoniu cultural

Investitia se va implementa intr
intr-o
o ferma existenta cu acelasi profil de activitate si nu schimba
destinatia zonei.

In zona studiata nu se afla nici un monument istoric. Te
Terenul
renul de amplasament al viitoarei
investiţii nu se afla in raza de protectie a monumentelor istorice. In timpul realizarii proiectului
nu se produce impact asupra obiectivelor din patrimoniului cultural.

E.5. Cumularea
umularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente şi/sau aprobate, ţinând
seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanţă deosebită
din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor
naturale;
(i)

EFECT CUMULAT hale in functiune + hale in modernizare

Categoria de
animale

Sistemul de
adapostire

Pui broiler

10 hale in
functiune
acoperite

Pui broiler

12 hale in
modernizare
acoperite

Adapostire si crestere
Numar de
Factor de
pasari/serie
emisie Kg
= nr. locuri
NH3
122.400
0,22

118.080
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Total NH3
To/an
Kg/h
26,9 to/an
3,11 kg/h

Limite cf Ord
462/1993
kg/h
0,3 – 5 kg/h

25,9 to/an
2,9 kg/h

0,3 – 5 kg/h
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Prin amplasamentul fermei cat si prin conditiile, dotarile si amenajarile existente obiectivul nu
are impact major asupra asezarilor umane
umane.

In concluzie, se poate afirma ca prin activitatea Fermei 3 Brad, impactul asupra mediului
este redus pe plan local si fara consecinte in context transfrontiera.
EFECT CUMULAT hale in functiune + hale in modernizare

Total NH3 = 5,91 kg/h pentru toate halele comparativ cu 10 kg/h acceptate conform Ordinului
462/1993.

Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale, cat si prin dotarea acestora cu

sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de exhaustare, nu permit
fermentarea dejectiilor in hala, concentratia noxelor evacuate situandu
situandu--se sub limitele impuse
prin reglementarile in vigoare.

In partea de Sud a fermei 3 Brad se afla societate G A NUTRITIE SRL – profil de activitate
fabricarea nutreturilor
returilor combinate
(ii)

IMPACTUL CUMULAT FERMA 3 BRAD – FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE

Singurele emisii punctiforme de la cele doua obiective sunt emisiile de la centralele termice:

 centrala termica de la ferma 3 Brad de capacitate mica care asigura incalzirea
incalzire filtrului
sanitar functionand cca. 3 luni/an

 centrala termica de la FNC care asigura agentul termic utilizat in tehnologia de
fabricatie,

La ambele obiective se utilizeaza ca si combustibil GPL, din punct de vedere al concentratiilor
emisiile din arderea acestuia se incadreaza in CMA, conform Ord. 462/1993.

Instalatiile tehnologice de obtinere a nutreturilor combinate sunt dotate cu filtre pentru retinerea
pulberilor.

Emisiile de la centralele termice si emisiile difuze rezultate de la ferma de pasari nu se pot
constitui intr-un
un impact cumulat asupra mediului in zona cu atat mai mult cu cat obiectivele sunt

amplasate intr-o
o zona deschisa, bine ventilata, curentii de aer din zona favorizand o buna
dispersie.

Referitor la vecinatatea fermei cu G A NUTRITIE SRL – profil de activitate
nutreturilor combinate
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Din punct de vedere sanitar veterinar nu sunt impuse distante intre ferma de crestere pasari si

fabrica de nutreturi combinate. Mai mult, ambele obiective sunt autorizate din punct de vedere
veder
sanitar veterinar.

In acest caz intre ferma 3 Brad si GA NUTRITIE este o distanta de cca. 400 m.

Sunt foarte multi operatori care au in acelasi amplasament atat ferma de crestere pasari cat si
fabricarea nutreturilor combinate.

E.6. Impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de
gaze cu efect de seră - şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de
vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a vulnerabilităţilor
vulnerabilităţi
existente în contextul schimbărilor climatice;
Tehnologia implementata in Ferma 3 Brad nu presupune emisii de gaze cu efect de sera.

E.7. Tehnologiile
ehnologiile şi substanţele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative
probabile asupra factorilor specificaţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui să
cuprindă efectele directe şi eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative,
transfrontaliere, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi
negative ale proiectului. Descrierea trebuie să ţină seama de obiectivele de protecţia
mediului, stabilite la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, care sunt relevante
pentru proiect.
PERIOADA DE CONSTRUCTIE
factor de
mediu
emisii in apa

impactul asupra factorului de mediu
impact direct impact indirect impact pe
termen scurt
NU
NU
NU

impact pe
termen lung
NU

impact
rezidual
NU

impact
cumulativ
NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Vibratii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si
radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

NU

NU

NU

NU

NU

NU
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PERIOADA DE FUNCTIONARE
factor de
mediu
emisii in apa

impactul asupra factorului de mediu
impact direct impact indirect impact pe
termen scurt
NU
NU
NU

impact pe
termen lung
NU

impact
rezidual
NU

impact
cumulativ
NU

emisii in aer

NU

NU

NU

NU

NU

NU

emisii sol

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Zgomot

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Vibratii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Lumina

NU

NU

NU

NU

NU

NU

caldura si
radiatii

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Deseuri

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Concluzii:

Respectarea recomandarilor BAT privind:

 linia tehnologica pentru cresterea puilor la sol
 transportul si descarcarea hranei,

 incarcarea animalelor trimise la sacrificare
sacrificare-autospeciale,

 manipularea dejectiilor si transportul in siguranta a acestora (camioane acoperite cu
prelata) la platforma amenajata situata in afara amplasamentului fermei si anume in
localitatea Serbesti; sau la General Energetic Piatra Neamt in vederea valorificarii
energetice.

 gestionarea deseurilor tehnologice
 gestionarea apelor uzate

 respectarea conditiilor privind confortul animalelor

 amplasarea fermelor la o distanta de cca. 1,5 km fata de zona populata; intr-o zona cu
activitati agricole;

 amplasamentul
mplasamentul situat in
intr-o
o zona cu multa vegetatie, impadurita, fapt ce asigura o perdea
de protectie foarte eficienta care impiedica transmiterea mirosurilor specifice activitatii din
ferma.

Conduce la concluzia ce Ferma 3 Brad nu reprezinta un poluator semnificativ in zona.
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Avand in vedere cele de mai sus si faptul ca o parte din halele din ferma 3Brad
functioneaza in baza autorizatiei de mediu fara sa existe nici un fel de sesizari sau
reclamatii din partea populatiei sau a autoritatilor in domeniu, se concluzioneaza
ca activitatea
vitatea fermei 3 Brad (cumulate hale vechi + hale in modernizare) nu va
produce un disconfort populatiei din zona.

F. O DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU
IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV
CLUSIV DETALII PRIVIND DIFICULTĂŢILE - DE EXEMPLU, DIFICULTĂŢILE DE
NATURĂ TEHNICĂ SAU DETERMINATE DE LIPSA DE CUNOŞTINŢE - ÎNTÂMPINATE
CU PRIVIRE LA COLECTAREA INFORMAŢIILOR SOLICITATE, PRECUM ŞI O
PREZENTARE A PRINCIPALELOR INCERTITUDINI EXISTENTE.
Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului

Ordinul MAPPM Nr.756/1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

H.G. nr.188/2002 – norme privind descarcarea in mediu acvatic a apelor uzate;
Legea Nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 - privind conditile tehnice pentru protectia atmosferei;
Legea 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole.
Legea 104/2011 privind calitatea mediului inconjurator
Legea 278/2013 privind emisiile industriale

Hotararea 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate

Autorizatia integrata de mediu nr.3/12.10.2015, valabila pana la 12.10.2025

Autorizatiei
orizatiei de gospodarire a apelor nr. 123/20.05.2015

Enciclopedia Geografica a Romaniei, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1982.
Planul Urbanistic General al comunei Beresti Bistrita

Decizia de punere în aplicare ((UE)) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de

stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea
intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook
Guidebook-2013
2013 aprobat iulie 2014.
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Hotărâre 352/2005Normativ NTPA 002 privind condi
condițiile
țiile de evacuare a apelor uzate în
rețelele
țelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare"

Pascu, M., Apele subtera
subterane
ne din Romania, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983.

Posea, GR., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N., Geomorfologie generala, Editura Didactica
si Pedagogica, Bucuresti, 1970.

G. O DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA,
REDUCEREA SAU, DACĂ ESTE POSIBIL, COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE
NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE ŞI, DACĂ ESTE
CAZUL, O DESCRIERE A ORICĂROR MĂSURI DE MONITORIZARE PROPUSE - DE
EXEMPLU, PREGĂTIREA UNEI ANALIZE POSTPROIECT, PROGRAM DE
MONITORIZARE. PROGRA
PROGRAMUL
MUL DE MONITORIZARE TREBUIE SĂ CONŢINĂ TIPURILE
DE PARAMETRI MONITORIZAŢI ŞI DURATA MONITORIZĂRII PROPORŢIONALE CU
NATURA, AMPLASAREA ŞI DIMENSIUNEA PROIECTULUI, PRECUM ŞI CU
GRAVITATEA EFECTELOR SALE ASUPRA MEDIULUI. DESCRIEREA RESPECTIVĂ
TREBUIE SĂ EXPLICE
CE ÎN CE MĂSURĂ SUNT EVITATE, PREVENITE, REDUSE SAU
COMPENSATE EFECTELE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ŞI
TREBUIE SĂ SE REFERE ATÂT LA ETAPA DE CONSTRUIRE, CÂT ŞI LA CEA DE
FUNCŢIONARE.
G1. Descrierea masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea
efectelor negative asupra mediului
G.1.1. Factorul de mediu APA

Pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa,
societatea a abordat urmatoarele tehnici:
In perioada de executie a lucrarilor
Nu este cazul.

In perioada de functionare

la
a sfarsitul seriei de crestere, gunoiul de hala se va indeparta cu mijloace mecanice si
abia dupa aceasta operatie se va folosi apa la spalarea incintei halei.

spalarea
palarea se va executa cu pompe sub presiune in scopul rationalizarii consumului de
apa si a unei curatiri eficiente din punct de vedere a impunerilor sanitar-veterinare.
sanitar

exista
xista un program de urmarire a etanseitatii instalatiilor de alimentare cu apa zilnic iar

in perioada de vid se face dezinfectia traseelor, decolmatarea si dezinfectia caminelor
de ape uzate, a rezervoarelor de stocare.
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regulata a instalaţiilo
instalaţiilorr automate pentru apa de adapat pentru evitarea

pierderilor prin scurgere.

consumurile
onsumurile de apa sunt contorizate.

intretinerea si verificarea periodica a retelei de canalizare;

intretinerea, curatarea bazinelor de stocare a apelor uzate menajere si a apelor de spalare
hale;

intretinerea si verificarea

periodica

a

autovehiculelor

si

utilajelor

auto care fac

aprovizionarea fermei, livrarea gunouiului de hala si livrarea puilor pentru ca acestea sa nu
prezinte scurgeri de produse petroliere pentru a nu fi antrenata de apele pluviale.
G.1.2. Factorul de mediu AER
In perioada de executie

In perioada de executie sursele
le de emisie sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar
si de nivel redus.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru reducerea zgomotului, lucrarile de construire a

platformelor betonate pentru amplasarea rezervoarelor GPL sunt de mica amploare din punt de
vedere a compxitatii si perioadei de timp pentru executie.
In perioada de functionare

Emisiile de mirosuri generate din activ
activitatea
itatea de crestere a pasarilor de carne la sol,
contribuie ca surse individuale la totalul emisiilor odorizante din ferma, acesta putand fi

diminuat printr-un
un sistem organizat de functionare a echipamentelor - elementelor de

hranire, adapare, microclimat, precum si prin modul de evacuare si depozitare a
deseurilor.

Echipamentele conform celor mai bune tehnici disponibile din dotarea fermei

precum si amplasamentul fermei intr
intr-o
o zona deschisa, conduc la reducerea debitelor de
poluanti emisi.

Prin tehnologia aplicata de crestere a puilor de carne la sol, prin ratiile de hranire si
adapare, acestea conduc la reducerea cantitatii de deseuri generate din procesul de
crestere, respectiv a dejectiilor uscate.

Indepartarea regulata
a a gunoiului de hala, la finalul ciclului
clului de crestere, cu depozitare pe

platforma din afara fermei, concentratiile de COV nemetanic, H 2S si NH3 sunt reduse,
situandu-se
se uneori la aproximativ 1ppm.
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respectarea programului de igienizare a halelor dupa evacuarea dejectiilor uscate.

Din punctt de vedere al protectiei mediului, este importanta eficienta cu care pasarile
transforma hrana. Nevoile acestora variaza functie de etapele din viata lor cum ar fi
perioada de crestere. In acest sens emisiile de azot in mediu pot genera un dezechilibru

in ceea ce priveste concentratiile de amoniac, oxizi de azot. Emisiile de gaze sunt difuze
si foarte greu de masurat.

Ca urmare a analizei efectuate rezulta ca investitia se consituie intr-un
intr
poluator cu impact

redus in ceea ce priveste calitatea aerului, ni
nivelul
velul de afectare fiind diminuat ca urmare a
dotarilor prevazute in proiect si realizate in executie, cu respectarea tehnologiilor aplicate
pe fluxurile operationale din cadrul fermei.

echipamentele folosite pentru controlul si mentinerea climatului in interior sunt
performante

Ca urmare a analizei efectuate precum si a dotarilor cu care va fi prevazuta Ferma de crestere

pasari de carne la sol rezulta ca investitia nu se consituie intr-un
un poluator cu impact
semnificativ in ceea ce priveste calitatea aeru
aerului.
G.1.3. MIROSURI

In perioada de executie

In perioada de executienu
nu sunt surse de mirosuri. Nu sunt necesare masuri speciale pentru
reducerea acestora.

In perioada de fnctionare

Emisiile de mirosuri generate din activitatea de crestere a pasarilor de carne la sol, contribuie

ca surse individuale la totalul emisiilor odorizante din ferma, acesta putand fi diminuat printr-un
printr
sistem organizat de functionare a echipamentelor - elementelor de hranire, adapare,
microclimat, precum si prin modul de evacuare si depozitare a deseurilor.

Echipamentele conform celor mai bune tehnici disponibile din dotarea fermei, precum si
amplasamentul fermei intr-o
o zona deschisa, conduc la reducerea debitelor de poluanti emisi.

Prin tehnologia aplicata de crestere a puilor de carne la sol, prin ratiile de hranire si adapare,
acestea conduc la reducerea cantitatii de deseuri generate din procesul de crestere, respectiv a
dejectiilor uscate.
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Emisiile din halele de crestere si in special emisiile de amoniac sunt influentate de modul
mod de
evacuare a patului epuizat cu continut de dejectii si resturi de furaje. In conditiile in care acesta

este indepartat regulat la finalul ciclului de crestere, cu depozitare pe platforma din afara

fermei, concentratiile de COV nemetanic, H2S si NH3 sunt reduse, situandu-se
situandu
uneori la
aproximativ 1ppm.

Pentru reducerea concentratiei emisiilor de amoniac in aer de la halele de crestere conform

BAT-urilor
urilor se recomanda respectarea programului de igienizare a halelor dupa evacuarea
dejectiilor uscate.

Din punct de vedere al protectiei mediului, este importanta eficienta cu care pasarile transforma
hrana. Nevoile acestora variaza functie de etapele din viata lor cum ar fi perioada de crestere.

In acest sens emisiile de azot in mediu pot genera un dezechi
dezechilibru
libru in ceea ce priveste
concentratiile de amoniac, oxizi de azot. Emisiile de gaze sunt difuze si foarte greu de masurat.

Ca urmare a analizei efectuate rezulta ca investitia se consituie intr
intr-un
un poluator cu impact redus
in ceea ce priveste calitatea aer
aerului,
ului, nivelul de afectare fiind diminuat ca urmare a dotarilor
prevazute in proiect si realizate in executie, cu respectarea tehnologiilor aplicate pe fluxurile
operationale din cadrul fermei.

Fermele de crestere intensiva a pasarilor din cadrul fermei sun
suntt caracterizate printr-un
printr
grad
avansat de organizare si specializare in ceea ce priveste adapostirea lor, indepartarea si
stocarea interna a dejectiilor produse, echipamentul folosit pentru controlul si mentinerea

climatului in interior, precum si cel pent
pentru
ru hranirea si adaparea pasarilor. Din acest punct de

vedere conform celor mai bune tehnici disponibile, obiectivul ce urmeaza a fi realizat va trebui
sa atinga un nivel ridicat de utilizare a hranei, astfel ca prin tehnologia aplicata sa nu genereze
emisiii daunatoare mediului si populatiei.

Ca urmare a analizei efectuate precum si a dotarilor cu care va fi prevazuta Ferma de

crestere pasari de carne la sol rezulta ca investitia nu se consituie intr-un
intr
poluator cu
impact semnificativ in ceea ce priveste cal
calitatea aerului.
Concluzii:

 respectarea recomandarilor BAT privind transportul si descarcarea hranei,

incarcarea animalelor trimise la sacrificare
sacrificare-autospeciale,
autospeciale, manipularea dejectiilor si

transportul in siguranta a acestora (camioane acoperite cu prelata) la platforma
amenajata situata in afara amplasamentului fermei si anume in localitatea
Serbesti; sau la General Energetic Piatra Neamt in vederea valorificarii energetice.
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 Amplasarea fermelor la o distanta de cca. 1,5 km fata de zona populata;

 Amplasamen
Amplasamentul este situat intr-o
o zona cu multa vegetatie, impadurita, fapt ce

asigura o perdea de protectie foarte eficienta care Impiedica transmiterea
mirosurilor specifice activitatii din ferma.

Avand in vedere cele de mai sus si faptul ca o parte din halele din ferma 3Brad
functioneaza in baza autorizatiei de mediu fara sa existe nici un fel de sesizari sau
reclamatii din partea populatiei sau a autoritatilor in domeniu, se concluzioneaza
ca activitatea
vitatea fermei 3 Brad (cumulate hale vechi + hale in modernizare) nu va
produce un disconfort populatiei din zona.
G.1.4. Factorul de mediu SOL
In perioada de executie
Pentru

diminuarea

impactului

asupra

solului,

se

impun

urmatoarele

masuri

de

prevenire/diminuare
ire/diminuare pentru toate situatiile in care pot aparea poluari ale solului-subsolului
solului
si
freaticului, astfel:

se va stabili un responsabil pentru supravegherea activitatii in santier;

se vor gestiona conform legislatiei in vigoare toate categoriile de deseuri rezultate din
lucrarile de constructii;

se vor recupera si reutiliza pamantul rezultat din sapaturi;

nu se vor crea depozite de materiale si/sau deseuri direct pe sol;

nu se vor crea depozite de combustibili in cadrul organizarii de santier;

suprafetele de lucru vor fi restranse la minim in cadrul organizarii de santier.
In perioada de functionare

Pentru diminuarea impactului asupra solului, societatea dispune de urmatoarele amenajari:
pardoselile halelor de productie sunt plane, betonate, caile de acces sunt betonate;

vidanjarea periodica a bazinelor de colectare a apelor uzate tehnologice rezultate de la
spalarea halelor in perioada de vid sanitar si a apelor uzate menajere

transportul gunoiului de hala la platforma amenajata cu masini adecvate
ad
si acoprit cu
prelate;
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depozitarea gunoiului de hala in depozit amenajat
fermei

situat in afara amplasamentului

platformele betonate sunt realizate cu pante si rigole de colectare a apelor pluviale
caile de acces si aleile sunt amenajate.

si aplica urmatoarele masuri:

utilizarea apelor de spalare pentru fertilizarea terenului din incinta fermelor se va face
numai cu respectarea recomandarilor din Sudiul de sol intocmit de OSPA Bacau;

produsele chimice utilizate in perioada de vid sanitar sunt past
pastrate
rate in siguranta si sunt
gestionate numai de catre seful de ferma;

mijloacele auto ce tranziteaza incinta fermei sunt relative noi, sunt verificate in service-uri
service
specializate; sunt excluse pierderile de combustibil.
G.1.5. Factorul de mediu subsol
In perioada de executie

Intrucat nu este un impact asupra mediului, nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului.
In perioada de functionare

Pentru diminuarea impactului asupra panzei freatice societatea dispune de urmatoarele
amenajari:

 apele uzate tehnologice sunt colectate intr
intr-un
un bazin subteran confectionat din fibra de sicla,
perfect etans prevenind infiltratiile
filtratiile de apa uzata in sol

 apele uzate menaje sunt colectate int
int-un
un bazin subteran betonat
impermeabilizat;

din perfect

 retelele de canalizareer sunt impermeabilizate;

 in timpul functionarii, periodic se va inspecta sistemul de canalizare, in scopul identificarii in
timp util al neetanseitatilor in vederea remedierii acestora.

 imediat dupa vidanjare se va inspecta starea rezervoarelor pentru a identifica in timp util
eventualele fisuri in vederea remedierii acestora.

Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra
subsolului amplasamentului.
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G.1.6. Factorul de mediu ZGOMOT

In perioada de executie

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel
redus.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru reducerea zgomotului, lucrarile de construire a

platformelor betonate pentru amplasarea rezervoarelor GPL sunt
unt de mica amploare din punt de
vedere a compxitatii si perioadei de timp pentru executie.
In perioada de functionare

Masurile preventive pentru limitarea zgomotului si incadrarea nivelului de zgomot in limitele
admise respecta prevederile din recomanda
recomandarile BAT, astfel:

Programul de intretinere existent la nivelul societatii implica controlul periodic si
inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv a celor generatoare de zgomot;

Plasarea pompelor in bazine subterane si a tuturor echipamentelor in cladiri inchise;

Amplasarea halelor la distante corespunzatoare de zona locuita, conduce la eliminarea
situatiilor de disconfort;

Activitatea de crestere pasari se desfasoara in spatii inchise;

Halele sunt bine izolate, acestea impiedicand transmiterea zgomotului din halele de
productie spre exterior;

Toate utilajele care se vor achizitiona si monta in cadrul acestui proiect sunt utilaje noi,
motoarele sunt silentioase, functioneaza in interiorul unei hale fapt pentru carei nu vor
constitui o sursa de producere
roducere si transmitere a zgomotului.

Nivelul zgomotului va fi redus. Acest lucru este datorat:

respectarea recomandarilor BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea

animalelor trimise la sacrificare, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea
ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific si
mentinerea acestuia in limitele acceptate;

Echipamentele dinamice folosite vor fi de ultima generatie, ceea ce implica un nivel
scazut al zgomotului;

Amplasarea fermelor la o distanta de cca. 1,5 km fata de zona populata;

Amplasamentul este situat intr
intr-o
o zona cu multa vegetatie, impadurita, fapt ce asigura o

perdea de protectie foarte eficienta care impiedica transmiterea n ivelele de presiune ale
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zgomotului care sunt raportate langa sursa sau la mica distanta de aceasta.
G.1.7.
GOSPODARIREA
RIREA
PERICULOASE

SUBSTAN
SUBSTANTELOR

SII

PREPARATELOR

CHIMICE

In perioada de executie

Nu se folosesc substante si preparate chimice. Nu sunt necesare masuri de protectie.
In perioada de functionare

(i) substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

In activitatea fermei nu se folosesc substanţele şi preparatele chimice periculoase.

Substantele dezinfectante utilizate la dezinfectia adaposturilor de crestere pasari sunt descries
in tabelul de mai jos:
Denumire
produs

Utilizare

VIROGUARD

dezinfectant
adapost

VIREX

dezinfectant
adapost

BIO- CID-S

dezinfectant
adapost

VIROCID

dezinfectant
adapost

Compozitia

glutaraldehida
clorura de benzalconiu
formaldehida
monopersulfat de potasiu
dicloroizocianurat de sodiu
acid sulfamic
hidroxid de sodiu
hidroxid de potasiu
alchil poliglucozida
acid nitriloacetic
alkildimetilbenzilamoniuclorid
izopropanol
glutaraldehida
didecildimetilamoniu clorid

Fraze de risc

R20/22,34,41,43
R22,34,50
R23/24/25,34,40
R34/22
R34
R34R36/38-52/53
R34R36/38
R35
R35,22
R41
R22,R40,R36
R22,R34,R50
R11,R67,R36
R23/25,R34,R42/43,R50
R22,R34

Masurile de gestionare ale substantele dezinfectante pentru evitarea afectarii factirilor de
mediu:

 se aprovizioneaza in cantitati mici care sunt necesare doar unei perioade de vid sanitar;
 fiecare substanta utilizata este insotita de fisa tehnica de securitate;
 se pastreaza in spatiu inchis la care are acces doar seful de ferma;
 sunt utilizatea de personal instruit si autoriza.
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G.2. Programul de Monitorizarea
G.2.1. Monitorizarea
rizarea in perioada de executie

In perioada de executiei se vor face urmatoarele verificari:

o gestionarea deseurilor produse conform HG 856/2002;

o verificarea amplasamentelor unde se vor depozita deseurile rezultate din organizarea de
santier;

o verificarea inspectiilor tehnice la vehiculele folosite;

o verificarea vizuala a amplasamentului pentru depistarea la timp la unor scurgeri de
combustibili, uleiuri, etc;

o verificarea starii de curatenie pneurilor vehiculelor care ies din amplasament.
G.2.2. Monitorizarea
rizarea in perioada de functionare

Sistemul de monitorizare in faza de exploatare a fermelor are doua componente principale:
- monitorizarea tehnologica;

- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta a activitatii.

Monitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a:
- utilajelor si autovehiculelor,

- sistemului de colectare a apelor uzate,
- drumurilor din incinta.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor

echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea
efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.
Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:


numarul de animale;



consumul de hrana;





cresterea in greutate;
compozitia hranei;

consumul de apa potabila



consumul de energie electrica;



volumele de apa uzata provenite de la spalari hale




consumul de carburanti

volumel de apa menajera
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cantitatea de gunoi de hala rezultat in urma depopularii

Monitorizarea factorilor de mediu consta in prelevarea si analizarea calitatii apei
ap de
alimentare (sursa subterana), apelor uzate, precum si analiza calitatii aerului in zona atunci
cand apar solicitari din partea autoritatilor.

Analizele si determinarile vor fi realizate de laboratoare acreditate, iar rezultatele vor fi
inregistrate pe toata perioada de activitate a fermei.

Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de

automonitorizare. Programulul de monitorizare a activitatilor desfasurate pe amplasament va
cuprinde urmatoarele:

 Monitorizarea apelor subterane:

Se va monitoriza concentratia indicatorilor fizico
fizico-chimici
chimici si bacteriologici precum si debitul apei
de alimentare din foraj, atat la inceputul activitatii cat si pe parcursul desfasurarii acesteia,

conform unui program prestabilit. Compararea cu limitele prevazute in Legea nr. 458/2002.
Monitorizarea in timp va putea pune in evidenta din timp si un eventual inceput al procesului de
poluare a freaticului (evolutia CCO
CCO-Cr, CBO5 etc.).

Se vor monitoriza volumele de apa consummate din subteran.Se vor pastra aceste inregistrari.
 Monitorizarea calitatii solurilor:

Calitatea solurilor va fi monitorizata prin efectuarea de analize de laborator cu o frecventa de 10
ani.

 Monitorizarea si raportarea deseurilor:

Se vor inregistra
nregistra si raporta cantitatile anuale de deseuri inclusiv cantitatile de gunoi de hala.

Se va institui un registru de evidenta: cantitati de dejectii livrate la terti, data livrarii, numele
beneficiarului, destinatia dejectiilor.
Cerinta BAT
Monitorizarea consumului de apă
potabila
Monitorizarea consumului de
energie
Monitorizarea consumului de
carburanti

Monitorizarea cantitatii de furaje

Situatia in instalatie
Se va tine evidenta lunara a
consumurilor de apa
Se va tine evidenta lunara a
consumurilor de energie
Se va tine evidenta lunara a
consumurilor carburanti
Se va tine evidenta lunara a
consumurilor de furaje
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Monitorizarea volumelor de apa
uzata provenite de la spalari hale
Monitorizarea volumelor de apa
menajera
Monitorizarea cantitatilor de gunoi
de hala rezultate in urma
depopularii

Se va tine evidenta lunara a volumelor
de apa uzata
Se va tine evidenta lunara a volumelor
de apa menajera

Conform BAT
Conform BAT

Se va tine evidenta cantitatii de gunoi de
Conform BAT
hala pe cicluri de productie

H. O DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE
PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA
PROIECTULUI ÎN FAŢA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ŞI/SAU DEZASTRE
RELEVANTE PENTRU PROIECTUL ÎN CAUZĂ.
Pentru proiectul supus analizei au fost identificati urmatorii factori de risc:
- Risc seismic (factor de risc natural);

- Riscul producerii unor poluari accidentale;
- Risc de incendiu.

Caracterizarea riscurilor

Obiectiv

Eveniment

Intreg
amplasamentul
Poluari
accidentale

Cutremur de 8 grade

Local

Avarii la instalatia de
canalizare sau la
bazinul vidanjabil
Scurgeri de
carburanti si/sau
de uleiuri de la
utilajele si
vehiculele angrenate
in
realizarea lucrarilor
sau de
la vehiculele pentru
transportul materiilor
prime
si materialelor de
constructie, precum
si a
deseurilor
Incendiu

Probabilitate
a de aparitie

Consecinte

Caracterizarea
riscului

O data la 50
de ani
Scazuta
(Accidental)

Dereglarea
Utilajelor
Posibilitarea
poluarii solului si
a apei subterane.

Mediu

Scazuta
(Accidental)

Posibilitatea
infiltrarii in sol si
in apa subterana
Scazut

Mare

Pagube
materiale,
posibile victime
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Rezervoare
GPL

Incendiu si explozie

Mare

umane
Poluarea
semnificativa a
Aerului
Pagube
materiale,
posibile victime
umane
Poluarea
semnificativa a
Aerului

interventie in caz
de incendiu

Depozitul de rezervoare GPL este amplasat in exteriorul halelor pe platforma betonata si
imprejmuit cu plasa metalica.

Utilizatorul rezervoarelor are obligatia de a respecta:

 normele normele ISCIR referitoare la exploatarea rezervoarelor

 normele de protectiei impotriva incendiilor în conformitate cu avizul PSI.
O mapa (va cuprinde planurile strict necesare) pentru evenimente neprevazute va ajuta

titularul activitatii sa rezolve situatii neplanificate referitoare la emisii si incidente cum ar
fi poluarea apei sau a altor factori de mediu, daca acestea apar. Aceasta poate, de asemenea,
acoperi orice riscuri de incendiu si posibilitatea unui act de vandalism.
Mapa pentru evenimente neprevazute va include:
-

un plan al fermei aratand sistemele de dren
drenaj
aj si surse de apa;

detalii despre echipamentele disponibile in ferma, sau disponibile la cerere,
care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare;

numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati

planuri de actiune pentru anumite evenim
evenimente
ente potentiale, cum ar fi incendii,
scurgeri de la retelele de canalizare sau rezervoarele de stocare a apelor
uzate, pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune, titularul activitatii va elabora
elab
toate
documentele solicitate in procedura de autorizare si care vizeaza situatiile de risc, respectiv:
Plan de interventie in cazul poluarilor accidentale si dezastre;
Plan de interventie in caz de incendiu;

Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a
unui eveniment care poate conduce la o poluare

Alte asemenea planuri de masuri solicitate de autoritatile competente.
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I. UN REZUMAT NETEHNIC AL INFORMAŢIILOR FURNIZATE LA PUNCTELE
PRECEDENTE. REZUMATUL NETEHNIC AL INFORMAŢIILOR FURNIZATE ÎN CADRUL
RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCLUDE ŞI CONCLUZIILE
STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ, ALE STUDIULUI DE EVALUARE A
IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ ŞI ALE POLITICII DE PREVENIRE A
ACCIDENTELOR MAJORE SAU ALE RAPORTULUI DE SECURITATE, DUPĂ CAZ.
CAZ
Descrierea activitatii

Titularul proiectului – S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU
BACAU,, propune extinderea

capacitatii de productie prin implementarea proiectului INSTALATIE DE ALIMENTARE CU

GPL LA FERMA 3 BRAD si MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE CRESTERE A PUILOR DE
CARNE LA 12 HALE LA FERMA 3 BRAD.

Profilul de activitate este cresterea puilor de carne la sol - cod CAEN 0147.

In cadrul FERMEI 3 BRAD o parte din hale sunt in functiune si sunt autorizate iar o parte sunt
supuse unui proces de modernizare si fac obiectul solicitarii acordului de mediu, dupa cum
urmeaza:

Halele pe care se va implementa proiectul de modernizare – 12 hale au capacitatea 118.080
capete/serie

Efectiv rulat pe an = 118.080 capete/serie x 4,5 serii/an = 531.360 capete/an.
CAPACITATEA
CITATEA TOTALA DUPA MODERNIZARE
- numar locuri 240.480 capete/serie

- efectiv rulat pe an = 1.082.160 capete/an

Terenul pe care este amplasata Ferma 3 Brad este proprietate a SC Agricola International
Bacau conform cu Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr.
1788/30.10.2015.
Vecinatati

Ferma este delimitata de terenuri agricole, zona impadurita, drum de acces rutier-DN
rutier
RomanBacau si de linie CF.

Nord – terenuri agricole
Sud – G A NUTRITIE

Est – CF Bacau - Roman
Vest – zona forestiera
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Terenul analizat are destinatia de ferme pui conform Planul Urbanistic General al comunei
Beresti Bistrita.

Proiectul de investie cuprinde:

1. Modernizarea fluxului tehnologic de crestere a puilor de carne - 12 hale prin achizitia si
montarea de linii tehnologice performante (furajare, adapare, incalzire, ventilatie, iluminat)

Pentru aceste lucrari nu este necesar certificat de urbanism intrucat se executa doar lucrari de
montaj utilaje.

2. Inchirierea, montarea si punerea in functiune a unei instalatii GPL pentru asigurarea
microclimatului in halele de crestere pasari.

Agentul termic utilizat va fi GPL. Achizitia si montarea instalatiei de GPL se va realiza in cadrul
acestui proiect conform Certificatului de Urbanism nr. 1 din 4.01.2019.

Instalatia GPL este formata din 12 rezervoare cu volumul de 4.850 litri fiecare – cate un
rezervor pentru fiecare hala. Rezervoarele de GPL vor fi amplasate langa fiecare hala pe

platforme betonate cu suprafete
ete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul unui singur rezervor) si
37,8 mp (pentru montajul a doua rezervoare).

Proiectul se implementeaza in hale existente in care ss-a
a desfasurat aceeasi activitate si care
sunt dotate cu urmatoarele:

 exista halele care se
e modernizeaza pentru extinderea capacitatii de productie;
 in halele supuse modernizarii a fost desfasurata aceeasi activitate;
 halele sunt dotate cu:

- retea de alimentare cu apa potabila;
- retea de canalizare;

- racord la reteaua de alimentare cu energie electrica

 sunt amenajate drumuri si alei de acces;

 zona in care sunt amplasate halele care vor fi supuse procesului de modernizare este o

zona impadurita ceea ce se asigura o perdea de protectie si o dispersie eficienta a
mirosului specific activitatii de crestere a puilor de carne.

Prin investitia propusa societatea intentioneaza sa achizitioneze si sa monteze linii tehnologice

moderne, in conformitate cu standardele din Uniunea Europeana si care corespund cerintelor
legislative sanitar –veterinare,
erinare, sanitare si de protectia mediului in vigoare, in domeniul cresterii
puilor de carne.

In cadrul investitiei se vor monta urmatoarele echipamente:
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(b) Furajarea

Instalatia de furajare este prevazuta cu:
SECTOR ALBASTRU

 hale mari: 3 linii de furajare, 207 hranitori/hala asigurand un front de furajare de
62,6 capete/hranitoare

 hale mici: 3 linii de furajare, 183 hranitori/hala asigurand un front de furajare de
62,9 capete/hranitoare.

SECTOR VERDE

 hale mari: 3 linii de furajare, 180 hranitori/hala asigurand
gurand un front de furajare de 64
capete/hranitoare

 hale mici: 3 linii de furajare, 108 hranitori/hala asigurand un front de furajare de
66,6 capete/hranitoare
capete/hranitoare.

Furajul provenit de la FNC –ul
ul propriu este descarcat din autobuncare in sistem pneumatic in
buncarele de stocare care au capacitatea 8 tone,, cate un buncar pentru fiecare hala.

Din buncarele de stocare, furajul este distribuit cu ajutorul unui transportor cu spira la cele 3 linii

de furajare actionate de un motor. La capatul liniei este montat un senzor electronic la fiecare
linie legat la calculatorul de proces care mentine si regleaza nivelul de umplere cu furaje a
liniilor si implicit al hranitorilor.
b) Adaparea:

Instalatia de adapare este prevazuta cu:
SECTOR ALBASTRU

 hale mari: 4 linii de adapare cu 255 nipluri/linie, total 1020 nipluri/hala,
nipluri/hala asigurand
un front de adapare de 12,7 capete/niplu;

 hale mici: 4 linii de adapare cu 225 nipluri/linie, total 900 nipluri/hala,
nipluri/ha
asigurand un
front de adapare de 12,8 capete/niplu;

SECTOR VERDE

 hale mari: 4 linii de adapare cu 900 nipluri/hala,, asigurand un front de adapare de
12,8 capete/niplu;

 hale mici: 4 linii de adapare cu 540 nipluri/hala,
la, asigurand un front de adapare de
13,3 capete/niplu;
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Liniile de adapare sunt prevazute cu regulatoare de presiune (regleaza presiunea in functie de

varsta pasarilor), sistem anticatarare pasari, apometre cu contacte electrice, dozator de
medicamente, filtru decantor.
c) Incalzirea

Asigurarea temperaturii 33-24
24

C este realizata cu 2 turbosuflante care utilizeaza ca si

0

combustibil GPL. Functionarea lor este comandata de calculator, pentru fiecare hala prin

intermediul a 4 senzori de temperatura (3 de interior si unul de exterior); functionarea
fu
lor este
comandata de calculator.
d) Ventilatia

Asigurarea umiditatii optime 50
50-75
75 %, a improspatarii aerului din hala si a reducerii temperaturii

din hala se realizeaza prin intermediul senzorului de umiditate care este legat la calculator si
activeaza functionarea ventilatoarelor.
Ventilatia este asigurata de

SECTOR ALBASTRU
- hala mare

- 32 admisii (16 x 2)

- 5 ventilatoare frontale: Q = 12.600 mc/h, P = 0,75 Kw, n=1.000 rot/min, Ø = 630 mm
- 1 ventilator cu turatie variabila: Q = 11.300 mc/h, P = 0,06
0,06-0,6Kw,
0,6Kw, n=1.000 rot/min

hala mica

- 28 admisii (14 x 2)

- 5 ventilatoare frontale: Q = 12.600 mc/h, P = 0,75 Kw, n=1.000 rot/min, Ø = 630 mm
- 1 ventilator cu turatie variabila: Q = 11.300 mc/
mc/h, P = 0,06-0,6Kw,
0,6Kw, n=1.000 rot/min

SECTOR VERDE
- hala mare

- 30 admisii laterale aer CL – 1911

- 2 jaluzele admisie aer proaspat SMT 36

- 1 ventilator Fan FF091
FF091- 6EQ 1x230V 50Hz 4,2A

- 1 ventilatoor EM50 1,5 HP Q = 41.930 mc 50 HZ max 60 Pa
- 3 ventilatoare Fan FF091
FF091-6DQ 3X400V 50/60Hz 1,9/2,4A

hala mica

- 18 admisii laterale aer CL – 1911

- 2 jaluzele admisie aer proaspat SMT 36
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- 1 ventilator Fan FF091
FF091- 6EQ 1x230V 50Hz 4,2A

- 3 ventilatoare Fan FF091
FF091-6DQ 3X400V 50/60Hz 1,9/2,4A

e) Iluminatul este asigurat de:

SECTOR ALBASTRU:: 2 linii/hala cu cate 10 lampi fluorescente de 36 W fiecare
SECTOR VERDE

hala mare: 2 linii/hala cu cate 8 lampi Neon de 36 W fiecare montate pe tavan
hala mica: 2 linii/hala cu cate 5 lampi Neon de 36 W fiecare mont
montate
ate pe tavan
f) Comanda microclimat

Supravegherea microclimatului se realizeaza cu un calculator VIPER TOUCH pentru fiecare

hala prevazut cu:

- senzor de umiditate aer – 1 bucata

- senzor de temperatura interioara – 3 bucati

- senzor de temperatura exterioara – 1 bucata
- alarma- 1 bucata

- sirena cu avertizare luminoasa

Fermele vor fi prevazute cu:
-

retele interioare si exterioare pentru alimentarea cu apa potabila racordate la

-

retele interioare si exterioare pentru colectarea apelor uzate menajere

-

-

sursa proprie care este autorizata deja;

racordate la o fasa existenta cu V = 30 mc.

retele interioare si exterioare pentru colectarea apelor de spalare hale care
sunt racordate la un bazin existent din fibra de sticla cu V = 80 mc;

alimentare cu energie electrica in baza ccontractului
ontractului incheiat cu EON
Moldova, SDEE Bacau din LEA 20KV prin intermediul a 4 posturi de
transformare.

combustibilul utilizat la incalzirea halelor este GPL. Instalatia GPL este

formata din 12 rezervoare cu volumul de 4.850 litri fiecare – cate un rezervor
pentru fiecare hala. Rezervoarele de GPL vor fi amplasate langa fiecare hala

pe platforme betonate cu suprafete cuprinse intre 22 mp (pentru montajul
-

unui singur rezervor) si 37,8 mp (pentru montajul a doua rezervoare.

Procesele desfasurate in ferma formeaza un flux continuu, care incepe cu
pregatirea halelor in care vor fi crescuti puii de carne, se asigura depozitarea
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furajelor in buncare, hranirea automata, adapare automata, microclimatul
necesar in orice anotimp si sse
e incheie cu eliminarea patului epuizat si a

dejectiilor, si transportul lor la platforma de depozitare temporara aflata in
afara amplasamentului
amplasamentului, urmata de dezinfectia-dezinsectia
dezinsectia spatiilor de
crestere.

J. O LISTĂ DE REFERINŢĂ CARE SĂ DETALIEZE SURSELE UTI
UTILIZATE
LIZATE PENTRU
DESCRIERILE ŞI EVALUĂRILE INCLUSE ÎN RAPORT.
Nu au fost intampinate probleme legate de:

- furnizarea datelor de catre beneficiar in scopul intocmirii studiului;
- vizitarea si inspectarea amplasamentului.
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