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1. INFORMA ȚII GENERALE 

1.1. Cadrul general 
 

Prezentul studiu a fost întocmit la comanda beneficiarului - SC PIG ELITA SRL, 
titular al proiectului „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE”, fiind solicitat de 
autoritățile competente de mediu (Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea) în procedura de 
obținere a acordului de mediu pentru proiectul sus-menționat. 

Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu Anexa nr. 4 din Legea nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și respectă, 
de aememena, conținutul cadru al raportului privind impactul asupra mediului (RIM) prevăzut 
în Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 269/2020 privind aprobarea 
ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului. 
 Evaluarea impactului asupra mediului este procesul prin care proiectele care pot avea 
efecte semnificativ asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării 
lor, sunt supuse unei evaluări a acestor efecte înainte de a li se elibera acordul de mediu. 

Potrivit deciziei etapei de încadrare nr. 103 din 21.09.2020, emise de Agenția pentru 
Protecția Mediului Vrancea (anexată prezentei), proiectul propus de SC PIG ELITA SRL se 
încadrează în Anexa nr. 2 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea 
efectuării evaluării impactului asupra mediului a Legii nr. 292/2018, la: 

- punctul 1, lit. e): „instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele 
decât cele incluse în anexa nr.1”; 

- punctul 13, lit. a): „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 
24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja 
autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative 
asupra mediului”; 

- 11 lit. b): „instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa 
nr. 1”. 

Raportul privind impactul asupra mediului elaborat pentru proiectele 
„MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și „COLECTARE 
LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” analizează caracteristicile impactului 
potențial asupra factorilor de mediu. 

Autoritatea competentă de mediu (A.P.M. Vrancea) a stabilit necesitatea efectuării 
evaluării impactului asupra mediului, prin decizia etapei de încadrare nr. 103 din 21.09.2020, 
transmisă beneficiarului, pentru descrierea factorilor de mediu posibil afectați în mod 
semnificativ prin proiectul propus (în special a aerului, apei, solului), măsuri pentru 
încadrarea în limitele admise de normativele în vigoare, estimarea pe tipuri și cantități a 
deșeurilor preconizate și a emisiilor (în apă, aer și sol). 

 
Proiectul nu intr ă sub incidența Directivelor SEVESO III, COV și LCP. 
Conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși 
și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, categoria de 
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activitate analizată se încadrează la capitolul 7, lit. (a), - Instalații pentru creșterea intensivă a 
porcilor, fiind codificată după cum urmează: 

 

Tabel 1: încadrarea proiectului conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 

Cod NOSE-P* Procese NOSE-P alocate pe grupe NOSE-P Cod SNAP 2** 
110.04  Fermentație enterică  1004  
110.05  Managementul dejecțiilor animaliere  1005  

* - Standard de nomenclatură a surselor de emisie  
** - Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisie  
 
În activitatea de creștere și îngrășare a porcilor, impactul potențial asupra 

componentelor mediului se referă la emisiile de amdjoniac și metan în aer și la scurgerile de 
azot și fosfor în sol și în apele subterane, care provin de la dejecții. 

Măsurile de reducere a acestor emisii nu se limitează numai la modalitățile de 
depozitare, tratare sau aplicare a dejecțiilor odată apărute, ci cuprind măsuri pentru un întreg 
lanț de evenimente, inclusiv pași pentru minimizarea producției de dejecții. Acest lucru începe 
cu o bună gospodărire și cu adoptarea de măsuri privind hrănirea și adăpostirea animalelor, 
urmând tratarea și depozitarea dejecțiilor, finalizându-se prin împrăștierea acestora pe sol.  

O caracteristică importantă este cerința de stabilire a Celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT). Cele mai bune tehnici disponibile înseamnă toate tehnicile, inclusiv 
tehnologia, planificarea, construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea, care se pot pune 
în practică în condiții economice și tehnice acceptabile și sunt cele mai eficiente din punct de 
vedere al nivelului înalt de protecție a mediului luat ca întreg.  

Este important să se aplice conceptul Celor mai bune tehnici disponibile (BAT) la 
toate aspectele activității pentru a preveni anularea beneficiilor unei măsuri luate la începutul 
lanțului de o alta de pe parcursul acestui șir, din cauza proastei administrări a dejecțiilor. 

Conceptul Celor mai bune tehnici disponibile pentru o fermă înseamnă aplicarea 
permanentă a unor bune practici agricole și măsuri de nutriție, împreună cu Cele mai bune 
tehnici disponibile în proiectarea adăposturilor. În plus, Cele mai bune tehnici disponibile 
pentru reducerea consumului de apă și energie pot fi de asemenea importante. Depozitarea 
dejecțiilor și prelucrarea acestora în cadrul fermei reprezintă surse de emisii, în timp ce 
aplicarea Celor mai bune tehnici disponibile va avea ca rezultat reducerea substanțială a 
acestor emisii. Chiar și după aplicarea măsurilor de nutriție și a celor privind prelucrarea 
dejecțiilor în cadrul fermei vor mai exista dejecții (de exemplu, dejecții tratate), care sunt, în 
mod normal, împrăștiate pe sol. Pentru această activitate, Cele mai bune tehnici disponibile 
includ instrumente de gestionare și posibilitatea alegerii echipamentului. 
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1.2. Informa ții despre titularul proiectului 
� Numele: SC PIG ELITA SRL  

� Adresa poștală (sediu): sat Gologanu, comuna Gologanu, Str. Rozelor,                         

nr. 89, județul Vrancea; 

� Adresă punct de lucru obiectiv:  

• pentru proiectul „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE 

PORCINE, GRAJD C6”: sat Gologanu, comuna Gologanu,  Str. Rozelor, 

nr. 89, Tarla 8, Parcela 1063/4, județul Vrancea 

• pentru proiectul „CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII 

PORCINE”: extravilanul comunei Gologanu, T134, P580/3, județul Vrancea 

� Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:        

tel./fax: 0337.103 508/0237.230 271; office@divori.ro 

� Numele persoanei de contact: Mariana NEGOIȚĂ –  tel.: 0737222300; 

– e-mail: mariana.negoita@divori.ro; 

            –    fax: 0237.230 271; 

� Responsabil pentru protecția mediului: SC DIVORI PREST SRL Focșani,       

tel. 0337.103 508, fax. 0237.230 271, e-mail: office@divori.ro 

 

 

 

1.3. Informa ții despre autorul atestat al raportului privind imp actul asupra 
mediului 

 
Prezentul raport privind impactul asupra mediului a fost elaborat de către SC DIVORI 

PREST SRL și SC DIVORI MEDIU EXPERT SRL. 
SC DIVORI PREST SRL Focşani este înscrisă în Lista experților care elaborează 

studii de mediu1, la poziția 29, având competența de elaborare a următoarelor tipuri de 
lucrări: RM (raport de mediu), RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM (bilanț de 
mediu), RA (raport de amplasament)/RSR(raport privind situația de referință), RS (raport de 
securitate) și EA (evaluare adecvată). Se atașează Certificatul de înscriere nr. 29 din 
23.06.2020, valabil până la data de 23.06.2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 

SC DIVORI MEDIU EXPERT SRL Focşani este înscrisă în Lista experților care 
elaborează studii de mediu, la poziția 30, având competența de elaborare a următoarelor 
tipuri de lucrări: RM (raport de mediu), RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM 
(bilanț de mediu), RA (raport de amplasament)/RSR(raport privind situația de referință), RS 
                                                 
1 Lista este diponibilă pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro, la secțiunea 
„Înregistrări/atestări-înscrieri” 
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(raport de securitate) și EA (evaluare adecvată). Se atașează Certificatul de înscriere nr. 30 din 
23.06.2020, valabil până la data de 23.06.2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 

 

� Adresa: municipiul Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, județul Vrancea; 

� Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:        

tel.: 0337 103 508; fax: 0237 230 271; office@divori.ro;  www.divori.ro;  

� Director general: Volodea Fechete – tel. 0727 878 441; 

          – e-mail: volodea.fechete@divori.ro; 

� Numele persoanei de contact: Volodea Fechete – tel. 0727 878 441; 

          – e-mail: volodea.fechete@divori.ro. 

 

Iuliana Fechete – str. Cărăbuș, nr. 19, Focșani, județul Vrancea este înscrisă în Lista 
experților care elaborează studii de mediu, la poziția 33, având competența de elaborare a 
următoarelor tipuri de lucrări: RM (raport de mediu) și RIM (raport privind impactul asupra 
mediului), BM (bilanț de mediu), RA (raport de amplasament)/RSR(raport privind situația de 
referință. Se atașează Certificatul de înscriere nr. 33 din 23.06.2020, valabil până la data de 
23.06.2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Volodea Fechete – str. Cărăbuș, nr. 19, Focșani, județul Vrancea este înscris în Lista 
experților care elaborează studii de mediu, la poziția 31, având competența de elaborare a 
următoarelor tipuri de lucrări: RM (raport de mediu), RIM (raport privind impactul asupra 
mediului), BM (bilanț de mediu), RA (raport de amplasament)/RSR(raport privind situația de 
referință), RS (raport de securitate) și EA (evaluare adecvată). Se atașează Certificatul de 
înscriere nr. 31 din 23.06.2020, valabil până la data de 23.06.2021, emis de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 

Savin Oana – com. Bolotești, județul Vrancea este înscrisă în Lista experților care 
elaborează studii de mediu, la poziția 32, având competența de elaborare a următoarelor 
tipuri de lucrări: RM (raport de mediu), RIM (raport privind impactul asupra mediului), BM 
(bilanț de mediu), RA (raport de amplasament)/RSR(raport privind situația de referință) și EA 
(evaluare adecvată). Se atașează Certificatul de înscriere nr. 32 din 23.06.2020, valabil până la 
data de 23.06.2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Se propune modernizarea, prin schimbarea destinației inițiale, din adăpost creștere 

bovine în adăpost creștere porcine, a unei clădiri existente, tip parter, corp C6, a corpului C7 
și separarea zonei administrative de zona tehnologică, fără modificări structurale. 

Totodată, titularul intenționează să construiască o lagună pentru stocarea dejecțiilor 
semilichide rezultate din activitatea de creștere și îngrășare a porcilor. 

Lucrările ce se vor realiza pentru dezvoltarea activității companiei și pentru asigurarea 
unui flux tehnologic în conformitate cu prevederile legale cât și pentru asigurarea funcționării 
la maximul de performanță în ceea ce privește protecția factorilor de mediu vor consta în:  

� lucrări de modernizare adăpost creștere porcine, grajd C6; 
� lucrări de reabilitare a construcției auxiliare - corp C7; 
� lucrări de separare a zonei administrative de zona tehnologică; 
� lucrări de construire a unei lagune pentru colectarea dejecțiilor porcine. 

Implementarea proiectului propus a fost gândită în ideea de a dezvolta afacerea 
companiei atât prin creșterea capacității fermei de îngrășare a porcilor cât și reducerea la 
maxim posibil a potențialului de risc și poluare. 

 

 

2.1. Amplasamentul proiectului 
 

Pentru proiectul „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD 
C6”, terenul este situat în intravilanul satului Gologanu, comuna Gologanu, în zona unități 
agricole, având categoria de folosință curți construcții. 

Cea mai apropiată locuință se află la o distanță de aproximativ 200 m față de 
complexul PIG ELITA. 

Accesul rutier se realizează din Strada Rozelor. 
Pentru proiectul „CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE”, 

terenul este situat în extravilanul comunei Gologanu, în zona unități agricole, având categoria 
de folosință arabil. 

Amplasarea proiectului se va realiza în afara amplasamentului fermei SC PIG         
ELITA SRL, la o distanță de aprox. 1,5 km față de fermă. 

Cea mai apropiată locuință se află la o distanță de aproximativ 1.700 m față de laguna 
de colectare a dejecțiilor provenite de la ferma de porci PIG ELITA. 
 Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentelor sunt evidențiate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul nr. 1. Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentelor 

Amplasament 
Sistemul de 
referin ță 

Coordonate 
X / Lat. Y / Long. 

Poarta de acces 
fermă 

GPS 45°36'45.81"N 27°16'50.50"E 
Stereo 70 459535 677963 

Incintă fermă  
GPS 45°36'46.19"V 27o16’55.07”E 
Stereo 70 459549 678062 

Lagună dejecții 
GPS 45°36'20.76"N 27°17'51.17"E 
Stereo 70 458800 679300 
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Ferma de porci este amplasată pe un teren cu suprafața totală de 5.573 mp, care 
cuprinde atât construcția în care se desfășoară activitatea de creștere a porcilor (C5 – adăpost 
porcine în funcțiune), cât și sediul social al companiei, terenul aferent, alte construcții în 
conservare, care sunt propuse spre modernizare, fără modificări structurale. 

Proiectul propus – „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD 
C6” – este amplasat în cadrul aceleiași incinte, unde SC PIG ELITA SRL desfășoară activități 
de creștere a porcinelor. 

Complexul PIG ELITA SRL se află în intravilanul comunei Gologanu, conform 
Documentației de urbanism nr. 245/2005, faza P.U.G., aprobată cu H.C.L. nr. 10 din 
10.03.2008. 

Ferma de porci se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 2018 din 09.07.2009 și a BCR conform Act notarial                                   
nr. 3038/15.09.2009, ambele notate în CF nr. 50010/17.01.2020 a UAT Comuna Gologanu. 

Proiectul propus – „CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” 
– este amplasat  în extravilanul comunei Gologanu, la o distanță de cca. 1.500 m față de ferma 
care va fi deservită de lagună. 

Terenul pe care se va amplasa construcția se află în extravilanul comunei Gologanu, 
județul Vrancea, tarla 134, parcela 580/3 conform Documentației de urbanism nr. 245/2005, 
faza PUG, aprobată prin cu H.C.L. nr. 10 din 10.03.2008. 

Imobilul - teren se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 2564 din 08.10.2019 și extras de Carte Funciară din 08.01.2020, CF     
nr. 51484. 
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Figură 1: localizarea proiectelor (Sursa: Google Earth) 
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Figură 2: localizarea proiectului în raport cu UAT Comuna Gologanu(Sursa: Google Earth) 
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Organizarea de șantier 

 
            Organizarea de șantier se va realiza pe o suprafață de teren ocupată temporar. 
            Organizarea de șantier va îndeplini următoarele funcțiuni pe perioada desfășurării lucrărilor: 

• staționare utilaje; 
• zonă de depozitare a echipamentelor și materialelor, până la punerea lor în operă; 
• zonă de depozitare temporară a deșeurilor în faza de construcție. 

             După finalizarea lucrărilor de modernizare și construire, și de amplasare a echipamentelor, 
suprafața de teren ocupată de organizarea de șantier va fi eliberată. 

Organizarea de șantier se va amplasa în interiorul perimetrului amplasamentului studiat. 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier 
Impactul asupra factorului de mediu aer – va fi negativ nesemnificativ, discontinuu, de scurtă 

durată și reversibil. Acesta va fi generat de funcționarea motoarelor termice din dotarea mijloacelor auto 
și a utilajelor care deservesc activitatea șantierului precum și de deplasarea acestora pe drumurile 
interioare ale organizării de șantier.  

 
Impactul asupra factorului de mediu sol – va fi negativ nesemnificativ, discontinuu, de scurtă 

durată și reversibil. Acesta va fi generat de deplasarea mijloacelor auto și a utilajelor care deservesc 
activitatea șantierului precum și de manevrarea unor părți componente ale viitoarei construcții. 

 
Tipurile de impact care se vor manifesta asupra factorilor de mediu sunt: 
Impact pe termen scurt asupra factorilor de mediu – va fi produs prin emisiile de praf, noxe 

chimice rezultate din arderea carburanților, zgomote, vibrații, deșeuri gospodărite necorespunzător, 
precum și poluarea accidentală cu produse petroliere în timpul programului de lucru în șantierul de 
lucrări de modernizare și construire lagună; 

 
Impact pe termen lung – se va manifesta asupra solului și subsolului prin acțiunea de excavare pe 

perioada de construcție; 
 
Impact rezidual nesemnificativ – se va manifesta asupra solului și subsolului prin existența 

construcțiilor supraterane și subterane. 
 
Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 

timpul organizării de șantier 
Pentru factorului de mediu aer – motoarelor termice din dotarea mijloacelor auto și a utilajelor 

care deservesc activitatea șantierului precum și de deplasarea acestora pe drumurile interioare ale 
organizării de șantier precum și pe cele exterioare. 

 
Pentru factorii de mediu sol și apă 
 grupurile sanitare care generează ape uzate menajere; 
 personalul de serviciu care generează deșeuri menajere;  
 mijloacele auto și utilajele care pot înregistra eventuale pierderi accidentale de carburanți 

și / sau lubrifianți. 
 
În vederea evitării efectelor negative asupra factorilor de mediu sol și apă în cazul apariției unor 

pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de către utilajele și mijloacele auto care deservesc 
activitatea de construire se va asigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile. 

Nu se pune problema unor instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu 
în timpul funcționării organizării de șantier în afara amplasării containerelor pentru colectarea deșeurilor 
și grupurilor sanitare de șantier. 
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Managementul șantierului este asigurat de personal de specialitate conform normelor legale în 

vigoare. 
Pentru controlul emisiilor de poluați în mediu se va recurge la: 

• efectuarea periodică a reviziilor și verificărilor tehnice (inclusiv nivelul emisiilor) a 
motoarelor utilajelor și mijloacelor auto care deservesc activitatea; 

• personalul care deservește utilajele/mijloacele de transport are în vedere funcționarii corectă a 
utilajelor, iar eventualele defecțiuni sunt remediate rapid 

• evitarea ambalării în gol a motoarelor termice din dotarea mijloacelor auto și a utilajelor care 
deservesc activitatea pe șantier 

•  evitarea funcționării în modul „relanti” a motoarelor termice din dotarea mijloacelor auto și a 
utilajelor care deservesc activitatea pe șantier. 
 

 
 
 

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 
încetarea activității 

Lucrările specifice în caz de accidente sau la încetarea activității sunt detaliate în subcapitolele 
următoare. 

În ceea ce privește tipul acțiunilor referitoare la modul de răspuns în cazul apariției unor poluări 
accidentale acestea vor fi descrise, succint, mai jos: 

A. pentru factorul de mediu sol 
• se izolează imediat sursa de poluare (în cazul în care sunt pierderi accidentale de 

carburanți și/sau lubrifianți) 
• se aplică pe zona poluată material absorbant biodegradabil 
• după absorbția produsului petrolier se adună absorbantul folosit și se depozitează în 

saci impermeabili 
• se curăță solul afectat și se depozitează în saci impermeabili 
• se predau aceste cantități către firme autorizate 

B. pentru factorul de mediu apă – nu este cazul 
C. pentru factorul de mediu aer 

• se identifică sursa de poluare (aceasta poate fi dată de emisii de la o sursă mobilă sau 
de la deplasarea pe drumuri a utilajelor și mijloacelor auto care deservesc activitatea 
de construire) și se analizează cauza 

• se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto până la remedierea cauzelor care 
au generat emisii în aer cu risc de poluare a acestuia 

• în cazul în care poluarea este dată de emisiile de pulberi generate de activitatea sau 
deplasarea utilajelor și/sau mijloacelor auto se iau măsuri precum: 

 umectarea drumurilor sau a zonei de lucru 
 rularea cu viteză scăzută 
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2.2. Caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de 
demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul 
fazelor de construire și funcționare 

 

Pe amplasament există o fermă de creștere și îngrășare a porcilor în cadrul căreia titularul 
proiectului – SC PIG ELITA SRL – desfășoară activitatea de creștere și îngrășare a porcilor. 

Complexul PIG ELITA ocupă o suprafața de 5.573 m2, care cuprinde atât construcția în care 
se desfășoară activitatea de creștere a porcilor (C5 – adăpost porcine în funcțiune), sediul social al 
companiei, terenul aferent, alte construcții în conservare, care sunt propuse spre modernizare, fără 
modificări structurale. 

Accesul în complexul susmenționat se realizează din Str. Rozelor, nr. 89 din localitatea 
Gologanu, județul Vrancea. 

 
Vecinătăți:  
În raport cu obiectivele din zonă, ferma de porci PIG ELITA este dispus astfel: 
• Nord   = drum comunal și teren proprietate Primăria Gologanu; 
• Sud     = alee de servitute și terenul aparținând lui Ganea Mitică; 
• Vest    = drum comunal; 
• Est      = parte din fostul complex CAP Gologanu și izlaz comunal. 
În raport cu obiectivele din complexul de porcine PIG ELITA, grajdul C6 este dispus astfel: 
o la nord – drum de exploatare și teren proprietate Primăria Gologanu; 
o la sud – C7 (fosta lăptărie, momentan magazie) și alee de servitute; 
o la est – parte din fostul complex CAP Gologanu și izlaz comunal; 
o la vest – C5 (hală creștere porci, în funcțiune).  
În raport cu obiectivele din zonă, laguna propusă pentru colectare dejecțiilor este dispusă 

astfel: 
o la nord – drum acces, de exploatare; în această direcție, prima locuință este amplasată la 

circa 5,8 km, în satul Răstoaca; 
o la sud – proprietate privată (Matei Mihalache); în această direcție, prima locuință este 

amplasată la circa 6,5 km, în satul Bordeasca Veche; 
o la est – teren arabil extravila; în această direcție, prima locuință este amplasată la circa 

11,4 km, în satul Hîngulești; 
o la vest – proprietate privată (Robu Apostu); în această direcție, prima locuință este 

amplasată la circa 1465 ml, în satul Gologanu. 
Accesul pe amplasamentul unde va fi construită laguna, se face din drumul de exploatare 

existent. 
Realizarea proiectelor presupune atât lucrări de modernizare și reabilitare a construcțiilor 

existente, separarea zonei admistrative de zona tehnologică, cât și lucrări de construire a unei lagune 
de colectare dejecții porcine. 

Grajdul C6, care face obiectul lucrărilor de modernizare, are suprafața de 1.851 m2, din care 
suprafața utilă este de 1.796,02 m2. 

Corpul C6 este un fost adăpost de animale (grajd bovine), care în momentul de față are 
funcțiunea de magazie generală.  

   Construcția este pe un singur nivel, realizată din următoarele materiale de construcție:  
� cărămidă și elemente prefabricate BA; 
� beton armat; 
� șarpantă; 
� azbociment; 
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� tencuială albă; 
� PVC. 

Structura de rezistență a clădirii, este realizată din stâlpi și grinzi prefabricate. 
Stâlpii prefabricați interiori ce sunt dispuși la o travee de 7,0 m, au secțiunea de 30x30 cm. 

Stâlpii marginali, au sectiunea de 25x25 cm.  
Acoperișul este realizat din foi de azbociment ondulate, termoizolație, folie de polietilenă. 
Închiderile laterale, sunt realizate din zidărie de cărămidă, cu grosimea de 25 cm. 
Această construcție, finalizată în anul 1989, nu a fost exploatată și nu au fost observate 

intervenții asupra structurii de rezistență sau degradări ale elementelor structurale. 
Lucrările propuse pentru modernizare, în scopul transformării clădirii, corp C6, din magazie 

generală în adăpost creștere porcine, vor fi realizate astfel:  
- înlocuirea elementelor deteriorate ale șarpantei și învelitori; 
- înlocuirea, în totalitate a elementelor vitrate ale luminatorului, cu plăci din policarbonat 

transparent, fixe; 
- decaparea tencuielilor de pe pereți și retencuirea acestora; 
- grunduirea și vopsirea ușilor metalice, de acces în adăpost; 
- realizarea sistemului de colectare a dejecțiilor de sub pardoseală, concomitent cu realizarea unei 

noi pardoseli, din elemente prefabricate cu goluri, ce reazemă pe grinzi de fundare transversale, 
astfel încât reziduurile organice semilichide, să fie eliminate prin golurile elementelor 
prefabricate; 

- realizarea unui sistem de iluminat interior; 
- realizarea unui sistem de ventilare; 
- compartimentarea adăpostului, cu panouri separatoare din PVC; 
- realizarea unui sistem de furajare automat; 
- realizarea unui sistem de alimentare cu apă automat. 

 
Construcția C7, cu destinația inițială, de lăptărie, în momentul actual, aflată în conservare, va 

fi transformată, parțial. 
Costrucția auxiliară, corp C7, are o suprafață de 110 m2 și este realizată din beton armat 

turnat monolit cu acoperiș tip placă. 
Lucrările propuse pentru reabilitarea corpului C7, vor fi realizate astfel: 

- decopertarea tencuielilor interioare și exterioare, cu refacerea acestora; 
- înlocuirea, în totalitate, a tâmplăriei exterioare, a pardoselilor și a învelitorii; 
- compartimentarea spațiilor interioare, cu structuri ușoare, din ghips carton. 

Imobilul C7, va fi compartimentat cu următoarele spații: 
- cameră păstrare mortalități; 
- cameră disecție; 
- cameră materiale curăție/dezinfecție; 
- birou medic veterinar; 
- magazie materiale generale; 
- magazie tehnologică. 

 
Zona administrativă, corp C1A – birouri, cu suprafața de 73 m2, va fi separată de zona 

tehnologică. 
 Separarea celor două zone se va realiza prin montarea unui gard de sârmă de oțel, cu 

înălțimea de 2 ml. Realizarea acestor lucrări se va face prin fixarea unor stâlpi metalici pe care va fi 
montată sărma de oțel zicată, bordurată. 

  Imobilul ce face obiectul lucrărilor de construire lagună, are suprafața de 2500 m2, din care 
suprafața construită va fi de 1610 m2. 

 Laguna ce urmează a fi construită, va avea dimensiunile maxime de 64m x 17m, cu h = 4 m. 
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Construcția se va executa semiîngropat, prin excavarea cavității principale și prin crearea 
reambleului perimetral, cu pământ excavat, având următoarele compartimente: 

- Puț monitorizare – colectare rețea drenantă; 
- Cămine de capăt, inspecție 
- Puț monitorizare și alimentare cu apă diluție; 
- Scară salvare din anvelope uzate. 

 
 Materialul utilizat pentru realizarea barierei sintetice, la bazinul de stocare dejecții, este 

confecționat din polietilenă de înaltă densitate HDPE. 
În cadrul amplasamentului analizat, în vederea bunei exploatări a lagunei de stocare dejecții 

porcine, vor fi prevăzute următoarele accesorii: 
- Spații verzi; 
- Perimetrul iluminat; 
- Scări de evacuare; 
- Imprejmuire cu gard de protecție. 
Capacitatea de stocare a lagunei va fi de 120 zile, durata unui ciclu de producție fiind de circa 

100 zile. 
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Figură 3: dispunerea clădirilor din incinta complexului PIG Elita 
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Construcția C6, care face obiectul proiectului este amplasată în incinta fermei de creștere a 

porcinelor PIG ELITA SRL. Aceasta are o sprafață de 1.851 mp și este construită cu elemente 
prefabricate, formând un sistem cu trei dechideri inegale. 

 Construcția este pe un singur nivel, realizată din următoarele materiale de construcție:  
- cărămidă și elemente prefabricate BA; 
- beton armat; 
- șarpantă; 
- azbociment; 
- tencuială albă; 
- PVC. 

Structura de rezistență a clădirii, este realizată din stâlpi și grinzi prefabricate. 
Laguna ce urmează a fi construită, va avea dimensiunile maxime de 64m x 17m, cu h = 4m având 

suprafața construită de 1610 m2. 
Construcția se va executa semiîngropat, prin excavarea cavității principale și prin crearea 

reambleului perimetral cu pământ excavat, având următoarele compartimente: 
- Puț monitorizare – colectare rețea drenantă; 
- Cămine de capăt, inspecție; 
- Puț monitorizare și alimentare cu apă diluție; 
- Scări salvare din anvelope uzate. 

Laguna va asigura stocarea temporară a dejecțiilor pentru o perioadă de cca 120 zile, durata unui 
ciclu de producție (creștere a porcilor) fiind de circa 100 zile. 
 

După finalizarea lucrărilor necesare execuției celor două proiecte se vor efectua lucrări de 
refacere a amplasamentelor, respectiv: 

• se vor îndepărta de pe amplasamente toate deșeurile și resturile de materiale de 
construcții, rezultate în etapa de modernizare, respectiv de construire și care au fost 
stocate temporar în spații special amenajate; 

• se vor ridica de pe amplasamente utilajele și containerele folosite pentru organizarea 
execuției (organizarea de șantier); 

• se vor amenaja suprafețele ocupate cu spații verzi, stabilite în proiecte; 
• se vor reface căile de acces afectate de transportul diferitelor materiale. 

  
 

Programul pentru implementarea proiectului 
Faza de construcție  
Planul de execuție a fost întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legislative în vigoare. 

Totodată vor fi respectate toate prevederile din avizele și acordurile care au stat la baza emiterii 
autorizației de construire. 

Toate elementele planului de construire și planșele aferente se găsesc în DTAC (documentația 
tehnică pentru avizarea construirii) care va fi avizată de către comisia tehnică de arhitectură de la 
Consiliul Județean Gologanu care va emite, în baza acestei documentații, autorizația de construire. 

 
Punerea în funcțiune a investiției se va face după terminarea tuturor lucrărilor de construire și 

racordarea acesteia la utilități.  
La finalizarea lucrărilor de construire se va efectua recepția de către instituțiile abilitate și se va 

verifica dacă au fost respectate prevederile avizelor și acordurilor. 
Punerea în funcțiune a investiției se va efectua numai după obținerea tuturor autorizațiilor de 

funcționare. 
Implementarea proiectului nu modifică fluxul tehnologic folosit în prezent în fermă. 
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La finalizarea lucrărilor propuse și a montării/conectării tuturor utilajelor și echipamentelor 
necesare fluxului tehnologic, operatorul economic PIG ELITA SRL are obligația să solicite și să obțină 
de la autoritatea competentă de mediu, autorizația integrată de mediu, înainte de punerea în funcțiune a 
obiectivului. 

 

 

2.3. Mărimea proiectului 
 

Complexul PIG ELITA ocupă o suprafața de 5.573 m2, care cuprinde atât construcția în care se 
desfășoară activitatea de creștere a porcilor (C5 – adăpost porcine în funcțiune), sediul social al 
companiei, terenul aferent, alte construcții în conservare, care sunt propuse spre modernizare, fără 
modificări structurale. 

Amplasamentul analizat este situat în satul Gologanu, com. Gologanu, județul Vrancea, având 
categoria de folosință - curți construcții. 

Suprafața terenului aferentă lucrărilor de construire a lagunei de colectare dejecții porcine este de 
2500 m2. 

Proiectul propus – „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” – este 
amplasat  în cadrul aceleiași incinte, unde SC PIG ELITA SRL desfășoară activități de creștere a 
porcinelor. 

Proiectul propus – „CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” – este 
amplasat  în extravilanul comunei Gologanu, la o distanță de cca. 1.500 m față de ferma care va fi 
deservită de lagună. 
            Organizarea de șantier va îndeplini următoarele funcțiuni pe perioada desfășurării lucrărilor: 

• staționare utilaje; 
• zonă de depozitare a echipamentelor și materialelor, până la punerea lor în operă; 
• zonă de depozitare temporară a deșeurilor în faza de construcție. 

             După finalizarea lucrărilor de construcție și de amplasare a echipamentelor, suprafața de teren 
ocupată de organizarea de șantier va fi eliberată. 
             După implementarea proiectului „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, 
GRAJD C6” , capacitatea de producție a fermei va fi mărită, de la 1664 capete porci/serie la 3664 capete 
porci/serie. 
              Prin mărirea numărului de capete de porci pentru creștere și îngrășare, se impune creșterea 
capacității de stocare a dejecțiilor care se va realiza prin construirea unei lagune de colectare dejecții cu 
V=3100 mc.  
 

 

2.4. Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului 
 

Proiectul constă în realizarea unor lucrări de modernizare a grajdului C6 din incinta fermei PIG 
ELITA, ceea ce va conduce la o creștere a capacității fermei de la 1.664 capete/serie în prezent, la 3.664 
capete/serie, după efectuarea lucrărilor propuse. 

Activitatea de creștere și îngrășare a porcilor se va realiza în două hale, cu capacitatea totală de 
3.664 locuri, în trei serii/an, durata unei serii fiind de aprox. 3 luni. 

Activitatea principală, desfășurată în ferma amplasată în comuna Gologanu este cea de creștere și 
îngrășare a purceilor în vederea obținerii de porci adulți pentru comercializarea acestora, în viu, de 
diverși procesatori de carne, pentru valorificare. 
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În cadrul fermei se aplică tehnologii moderne de creștere și îngrășare, cu respectarea condițiilor 
de igienă, de întreținere a animalelor, precum și reducerea pierderilor de producție în limitele impuse de 
condițiile de mediu, sanitar-veterinare și de sănătate publică. 

Etapele fluxului tehnologic de creștere și îngrășare a porcilor vor fi următoarele: 
� popularea halei cu purcei (grăsuni) cu greutatea de aprox. 25 kg; transportul purceilor se face 

cu mijloacele de transport ale furnizorului; 
� aprovizionarea cu furaje; 
� creșterea purceilor; 
� pregătirea halelor pentru depopulare la sfârșitul unei serii de creștere (aprox. 3 luni); 
� transportul animalelor (porci îngrășați cu greutatea cuprinsă între 100-110 kg) către abator, 

cu mijloacele de transport ale beneficiarului; 
� pregătirea halelor pentru o nouă serie de îngrășare porci, care presupune: 

o curățare mecanică; 
o golirea pernei de apă din canalele colectoare de sub hale; 
o spălare cu jet de apă sub presiune; 
o dezinfectare; 
o verificarea funcționalității instalațiilor. 

 
          Popularea halei se face cu tineret porcin cu o greutate corporală medie de aprox. 25 kg, transportul 
purceilor făcându-se cu mijloacele de transport ale furnizorului. Porcii sunt achiziționați de la diverși 
furnizori interni sau externi. 
          După fiecare ciclu de creștere și îngrășare, porcii ajunși la o greutate medie de 110 kg sunt livrați 
către unități specializate de abatorizare. 
         Tehnologia practicată de creștere și îngrășare a porcilor este o activitate care presupune creșterea și 
producția de porci livrabili în viu. 
         Aprovizionarea cu furaje se face de la furnizori autorizați. Furajul este transportat automatizat, din 
silozuri, printr-o instalație de transport furaje direct la buncărașele din boxe. 
        Creșterea purceilor presupune îngrijirea (adăpostire, furnizare hrană, apă, medicamente-după caz), 
supravegherea stării de sănătate a porcilor, supravegherea stării funcționale a echipamentelor aferente 
halei. 
       Pregătirea halei pentru depopulare la sfârșitul unei serii de creștere (aprox. 3 luni), se face organizat. 
Porcii sunt preluați de furnizori autorizați  și transportați la unitățile de abatorizare. 

Transportul animalelor către abator se face cu mijloacele de transport ale beneficiarului; 
       Pregătirea halelor pentru populare presupune o serie de măsuri privind igienizarea spațiului. În 
cadrul acestei masuri se face în primul rând curățenia mecanică a tuturor spațiilor de producție, în 
această operațiune se elimină cât mai bine resturile biologice rămase din ciclul trecut de îngrășare. Se 
face curățirea culoarelor și a aleilor tehnologice și a suprafețelor pe unde au trecut animalele scoase din 
boxele de îngrășare pentru a fi livrate. Se curăță tavanele și pereți de praf, pânze de păianjeni sau alte 
impurități. După o curățire mecanică perfectă se trece la spălarea și dezinfectarea spațiilor de producție. 
Aceasta se face cu aparate speciale de spălare prin presiune, dotate și cu pulverizatoare de substanțe 
dezinfectante. După spălarea spațiilor și a pereților boxelor, hrănitorilor și a tuturor elementelor de 
tehnică de boxare, după uscare se face dezinfecția, deratizarea și dezinsecția după caz. Aerisirea și 
uscarea finală a halei este deosebit de importantă. 
         Tehnologia de hrănire, asigurarea condițiilor de microclimat și respectarea programului tehnologic 
contribuie la realizarea unui spor în greutate maxim cu un consum minim de furaje. 

În fermă se va aplica sistemul „totul plin, totul gol”. 
Principiul „totul plin, totul gol” înseamnă că, după fiecare depopulare, suprafețele din spațiile de 

producție se supun curățării, dezinfecției, într-o perioadă delimitată de timp care să permită efectuarea 
acestor acțiuni; în acest scop exploatația de porcine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru 
executarea curățării mecanice, hidromecanice și aplicarea substanțelor biocide. 
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         Hala existentă – C5 - de creștere și îngrășare a porcilor este prevăzută cu următoarele dotările 
specifice activității: 

� 24 de boxe de creștere a porcilor; 

 

Figură 4: boxă de creștere porci 

 
� podea din grătare de beton care permite colectarea dejecțiilor în canalele de sub pardoseala 

boxelor; 
� 2 buncăre exterioare pentru stocarea furajelor, cu capacitatea de 16.000 kg fiecare; 

 

Figură 5: buncăr de furaje 
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� instalație de alimentare cu furaj, alcătuită din 24 de elemente de alimentare (câte unul 
pentru fiecare boxă); 

 
Figură 6: instalație de alimentare cu furaj 

� instalație de alimentare cu apă, filtrare a apei pentru adăparea porcilor și de adăpare; în 
fiecare boxă există câte 6 adăpători de apă tip suzetă (6 x 24 boxe = 144 suzete de 
adăpare); 

� sistem de ventilație forțată  prin intermediul a 5 ventilatoare electrice montate pe fațada 
sudică; dimensiuni: Ø = 920 mm, capacitate 4800 mc/h 

 
Figură 7: sistem de ventilație 

� de apă pentru colectarea dejecțiilor, dispuse sub boxe, cu volumul total de 1.680 m3; 
� sistem de încălzire format din 4 încălzitoare cu ardere completă, ce funcționează cu 

motorină, utilizate ocazional, timp de aprox. 2-4 zile, atunci când popularea se face în 
sezonul rece. 
 

 Hala propusă spre modernizare – C6 - de creștere și îngrășare a porcilor va fi prevăzută cu 
următoarele dotările specifice activității: 

� 32 de boxe de creștere a porcilor; 
� podea din grătare de beton care permite colectarea dejecțiilor în canalele de sub pardoseala 

boxelor; 
� 2 buncăre exterioare pentru stocarea furajelor; 
� instalație de alimentare cu furaj; 
� instalație de alimentare cu apă, filtrare a apei pentru adăparea porcilor și de adăpare; 
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� sistem de ventilație forțată  prin intermediul a 5 ventilatoare electrice montate pe fațada 
sudică a halei de porci; 

� sistem de colectare a dejecțiilor, sub pardoseală din elemente prefabricate cu goluri; 
� sistem de încălzire format din 4 încălzitoare cu ardere completă, ce funcționează cu 

motorină, utilizate ocazional, timp de aprox. 2-4 zile, atunci când popularea se face în 
sezonul rece. 

Pe amplasamentul fermei PIG ELITA SRL există, de asemenea, un filtru sanitar auto, amplasat 
pe aleea-servitute de trecere, în zona de acces în fermă din Str. Rozelor. 

Dejecțiile semilichide din grajdul existent – C5 – sunt colectate în cele două canale cu pernă de 
apă, dispuse sub boxe, cu un volum total de 1.680 m3. Dejecțiile semilichide din adăpostul C5, vor fi 
direcționate către bazinul vidanjabil etanș, realizat din beton armat, printr-o rețea de canalizare ce 
urmează a fi realizată din conductă PVC SN4, De 315 mm; din acest bazin, dejecțiile colectate vor fi 
preluate în vidanja proprie și transportate la laguna propusă spre construire. 

 

 

Figură 8: tractor cu vidanjă pentru transportul dejecțiilor 

 
Dejecțiile semilichide din grajdul propus – C6 -  vor fi colectate prin golurile elementelor 

prefabricate sub pardoseala halei, iar apoi vor fi descărcate în bazinul betonat vidanjabil cu V= 20 m3, de 
unde vor fi transportate către laguna de colectare a dejecțiilor din afara amplasamentului. 

După fermentare, mixtura de dejecții semilichide va fi folosită ca fertilizant în agricultură 
conform Codului de Bune Practici Agricole și Codului de Bune Practici în Fermă asigurând introducerea 
în sol a amestecului fertilizant la dozele acceptate de reglementări pentru conținutul de N și P, precum și 
în funcție de culturile vegetale care vor fi produse pe terenurile fertilizate. Transportul mixturii după 
perioada de fermentare/maturare se face cu ajutorul unor utilaje speciale de împrăștiere pe suprafețele 
agricole. 

Dejecțiile stocate temporar suferă următoarele procese: 
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� fermentare aerobă - proces ce are loc la suprafața bazinului, de unde se emite CO2 și NH3; 
� fermentare anaerobă - proces ce are loc în masa mixturii de dejecții din care rezultă biogaz ce 

conține 57-65 % CH4, 35% CO2 și concentrații mici de NH3 și N2.  
Fermentarea anaerobă are și un număr de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejecții, 

reducerea emisiilor de miros, reducerea conținutului de azot și fosfor. 
Împrăștierea dejecțiilor pe suprafețele terenurilor se face în baza contractelor încheiate de către 

beneficiarul proiectelor în vederea fertilizării terenurilor agricole cu îngrășăminte organice, cu 
respectarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole, aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1182/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  
Calcul lagună și bazine stocare dejecții  
Pentru dimensionarea corectă a volumului lagunei și bazinelor de colectare dejecții, acesta s-a 

calculat pentru a asigura stocarea dejecțiilor pentru o perioadă de 6 luni, respectiv perioada de interdicție 
pentru aplicarea îngrășămintelor.  

Conform Codului de bune practici agricole (actualizat 2015), aprobat prin Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1270/2005, cu modificările și completările ulterioare:  

7.5. Perioade de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor cu azot pe teren 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Perioadele de interdic ție pentru aplicarea pe teren a îngr ășămintelor sunt    │ 

│definite prin intervalul de timp în care temperatur a medie a aerului scade sub │ 

│valoarea de 5°C. Acest interval corespunde perioade i în care cerin țele        │ 

│culturii agricole fa ță de nutrien ți sunt reduse sau când riscul de percolare/ │ 

│scurgere la suprafa ță este mare.                                               │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

În condițiile pedoclimatice ale României perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din 
intervalul rece (toamna-primăvara) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a aerului 
se află sub 5°C. Generalizări bazate pe datele climatice multianuale, precum și pe calendarul agricol 
tradițional au condus la stabilirea datelor pentru începutul și sfârșitul perioadei de interdicție în aplicarea 
îngrășămintelor, diferențiate în funcție de utilizarea terenului (arabil, pășuni), tipul de culturi (culturi de 
toamnă, primăvară) și tipul de îngrășământ (mineral, organic solid și organic lichid). 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Capacit ățile de stocare a gunoiului de grajd trebuie s ă fie proiectate pentru │ 

│un interval de timp mai mare cu o lun ă decât intervalul de interdic ție pentru │ 

│aplicarea îngr ășămintelor.                                                     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

În tabelul 2 sunt prezentate datele calendaristice privind începutul, respectiv sfârșitul perioadelor 
de interdicție în funcție de utilizarea terenului (arabil, pășuni), tipul de culturi (culturi de toamnă, 
primăvară) și tipul de îngrășământ (mineral, organic solid și organic lichid). 
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Tabel 2: perioada de interdicție pentru aplicarea gunoiului de grajd pe teren 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 

│                     Specificare                            │Perioada de interdic ție │ 

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│Îngr ășăminte organice solide │Teren arabil și p ășuni        │1 noiembrie - 15 martie │ 

├─────────────────────────────┼────────────┬─────────────────┼────────────────────────┤ 

│Îngr ășăminte organice lichide │Teren arabil │Culturi de toamn ă│1 noiembrie - 1 martie  │ 

│și îngr ășăminte minerale     │            ├─────────────────┼────────────────────────┤ 

│                             │            │Alte culturi     │1 octombrie - 15 martie │ 

│                             ├────────────┴─────────────────┤                        │ 

│                             │Pășuni                        │                        │ 

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┘ 

Construirea lagunei de colectare dejecții porcine propusă prin proiectul analizat, urmare a 
creșterii capacității de populare a fermei la 3664 capete/serie, s-a realizat conform datelor din 
Documentul de referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile și din Codul de bune practici 
agricole: 

A. Conform „Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive 
Rearing of Poultryor Pigs – Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated 
Pollution Prevention and Control) 2017“ - Cap. 3, pct. 3.3.1.2. – Levels of excretion and 
characteristics of pig manure (pag. 174), Tabel 3.39: „Range of levels reported for daily and 
annual production of manure, urine and slurry by different pig categories” avem pentru 
Finishers (85 – 120 kg) următoarele date: 

Tabel 3 (Tabel 3.39 BAT Reference Document): „Range of levels reported for daily and annual production 
of manure, urine and slurry by different pig categories” 

Categorie 
porcine 

 

Producție (kg/cap/zi) Producție în m3/cap 
gunoi urină șlam gunoi per lună per an 

Porci la 
sacrificat     
85-120 kg 

2-4,1 1-2,1 3-7,7 0,09 – 0,26 1,1 -3,1 

 

 
B. Rezultatul calculului cantității de dejecții generate în 6 luni conform Codului de bune practici 
agricole, pentru un număr de 3664 porci este evidențiat în tabelul de mai jos: 
 

Tabel 4: calculului cantității de dejecții generate în 6 luni 

Categoria 
de animal 

Sistem de 
întreținere 

Număr 
animale  

Așternut  
[kg/animal/zi]  

Tipul de 
gunoi 

Producția de 
gunoi, inclusiv 

așternutul                       
[kg/animal/zi] 

Capacitate 
de stocare                               

[m3/animal/ 
lună] 

 
Capacitatea 
de stocare 

pentru 3664 
capete          

[m3/luna] 

Grăsuni  

Pardoseală 
parțial 

acoperită cu 
grătare 

3664 0,05-0,1 
Dejecții 
semi-
lichide 

5 - 8 0,15-0,25 

 
 

549,6-916 

 
Capacitatea de stocare a dejecțiilor pentru 6 luni, conform datelor prezentate, este cuprinsă între 

3297,6 mc și 5496 mc, rezultând capacitatea medie de stocare a dejecțiilor pentru o perioadă de 6 luni de 
4396,8 mc.  
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Capacitatea totală de colectare a apelor tehnologice împreună cu dejecțiile porcine, de care 
dispune ferma, este de 4800 mc, din care capacitatea bazinelor B2, B3 și B4 este de 1700 mc, și 3100 
mc laguna de colectare dejecții. 

 

Pentru stabilirea valorilor limită atinse prin tehnicile propuse de titular, se completează tabelul 5: 
 
 
 
 

Tabel 5: VALORILE LIMITĂ ale parametrilor relevanți (consum de apă și energie, poluanți în aer și apă, generarea 
deșeurilor) atinși prin tehnicile propuse și prin cele mai bune tehnici disponibile 

Parametru  
(unitatea de 

măsură) 

Valori limită 

Tehnici 
alternative 
propuse de 
titular PIG 

ELITA  

Prin cele mai bune tehnici 
disponibile BAT *) 

Conform celor mai bune 
practici de mediu**) 

Consum de 
energie 

(kwh/porc/zi) 

0,020 0,093 
 

Nu sunt date disponibile 

Consum de apă 
(l/cap de porc/zi) 

5 7 - 9 Nu sunt date disponibile 

 Dejecții generate 
(mc/porc/an) 

0,6 – 1,6 1,1 – 3,1 1,8 – 3,0 

 
*) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile:  

- Best Available Technique (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 
2017, descărcat de la adresa http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ prin accesarea website-ului Agenției 
Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) (www.anpm.ro); 

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

**) conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole (august 2015) aprobat prin Ordinul MMGA/MADR nr. 1182/1270/2005, cu modificările și 
completările ulterioare;  

  
În activitatea de creștere a porcilor, impactul potențial asupra componentelor mediului se referă la 

emisiile de amoniac în aer, la scurgerile de azot și fosfor în sol, în apele subterane și de suprafață, care 
provin de la dejecții. Măsurile de reducere a acestor emisii nu se limitează numai la modalitățile de 
depozitare, tratare sau aplicare a dejecțiilor odată apărute, ci cuprind masuri pentru un întreg lanț de 
evenimente, inclusiv pașii pentru minimizarea producției de dejecții. Acest lucru începe cu o bună 
gospodărire și cu adoptarea de măsuri privind hrănirea și adăpostirea animalelor, urmând tratarea și 
depozitarea dejecțiilor, finalizându-se prin împrăștierea acestora pe sol (așa cum s-a menționat și în 
capitolul anterior). Este important să se aplice conceptul Celor mai bune tehnici disponibile (BAT), la 
toate aspectele activității, pentru a preveni anularea beneficiilor unei măsuri luate la începutul lanțului de 
o alta de pe parcursul acestui sir, din cauza proastei administrări a dejecțiilor. 

Conceptul BAT pentru o fermă înseamnă aplicarea permanentă a unor bune practici agricole și 
masuri de nutriție, împreună cu Cele mai bune tehnici disponibile în proiectarea adăposturilor. În plus, 
Cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea consumului de apă și energie pot fi de asemenea 
importante. Depozitarea dejecțiilor și prelucrarea acestora în cadrul fermei reprezintă surse de emisii, în 
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timp ce aplicarea Celor mai bune tehnici disponibile va avea ca rezultat reducerea substanțială a acestor 
emisii. Chiar și după aplicarea masurilor de nutriție și a celor privind prelucrarea dejecțiilor în cadrul 
fermei vor mai exista dejecții (de exemplu, dejecții tratate), care sunt, în mod normal, împrăștiate pe sol. 
Pentru această activitate, Cele mai bune tehnici disponibile includ instrumente de gestionare și 
posibilitatea alegerii echipamentului. Oricum, date fiind variațiile în climatul local de la o zonă la alta a 
Comunității Europene și datorită preferințelor locale pentru rasa și greutatea finală a animalelor în cauză, 
există îndoieli că o tehnică de adăpostire bine dezvoltată într-o țară va fi la fel de viabilă și eficientă într-
o altă țară. Este cunoscut faptul că, în acest sector, mai multe sisteme de adăpostire sunt dezvoltate și 
testate doar în interiorul unei singure țari și nu au fost însușite în afara acesteia. Ar fi greșit, din punct de 
vedere științific, să presupunem ca anumite tehnici ar putea atinge același nivel de performanță pe 
întreaga suprafață a CE. 

O caracteristică a acestui sector este aceea că proiectarea și realizarea sistemului de adăpostire a 
animalelor reprezintă ele însele o tehnică fundamentală ce contribuie, de asemenea, la performanțele 
generale de mediu. În mod tradițional, sistemul de adăpostire este o investiție pe termen lung și acest 
aspect trebuie luat în considerare atunci când se stabilesc prioritățile privind implementarea Celor mai 
bune tehnici disponibile în fiecare caz. 

Buna practică agricolă este o parte importantă a Celor mai bune tehnici disponibile. Deși este 
dificil ă măsurarea beneficiilor de mediu în ceea ce privește reducerea emisiilor sau a consumului de apă 
și energie, este clar că managementul conștient al fermelor va contribui la îmbunătățirea performanțelor 
de mediu ale fermelor de creștere și îngrășare a porcilor. 

Pentru îmbunătățirea performanțelor generale de mediu ale unei ferme de creștere intensivă a 
animalelor, Cele mai bune tehnici disponibile trebuie să: 

� identifice și să implementeze programe educaționale și de instruire pentru personalul din 
cadrul fermei; 

� înregistreze consumul de apă și energie, cantitățile de hrană pentru animale, deșeurile 
rezultate și folosirea fertilizatorilor anorganici și a dejecțiilor; 

� dețină o procedura de urgență pentru abordarea incidentelor și emisiilor neplanificate; 
� implementeze un program de reparație și întreținere, care să se asigure că structura și 

echipamentul se află într-o bună stare de funcționare, iar instalațiile sunt păstrate curate; 
� planifice corespunzător activitățile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor și 

îndepărtarea produselor și a deșeurilor; 
� planifice aplicarea corespunzătoare a îngrășămintelor naturale pe sol. 

 Una dintre provocările majore în cadrul modernizării producției de suine este nevoia de a 
echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluării asupra mediului cu creșterea cerințelor de trai ale 
animalelor, și în același timp menținerea profitabilității afacerii. 

Activitățile agricole în creșterea intensivă a suinelor pot duce la un număr de fenomene de mediu: 
- acidificarea (NH3, SO2, NOx); 
- eutrofizarea (N, P); 
- reducerea stratului de ozon (CH3Br); 
- creșterea efectului de seră (CO2, CH4, N2O); 
- neplăceri locale (miros, zgomot); 

    - răspândirea de metale grele și pesticide. 
Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea 

atenției pentru un număr de aspecte privitoare la mediu asociate cu creșterea și îngrășarea. Aspectul 
cheie al creșterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale, deoarece porcii metabolizează 
hrana și excretă aproape toți nutrienții prin dejecții. Calitatea și compoziția dejecțiilor, precum și modul 
de stocare și de manipulare sunt factori determinanți pentru nivelul de emisii. 

Întrucât cercetările au început relativ recent, multe aspecte nu sunt încă cunoscute sau măsurate. 
Emisiile sunt adesea difuze și foarte greu de măsurat. Se creează modele pentru a permite o 

estimare corectă a emisiilor acolo unde nu este posibilă măsurarea. De asemenea, au fost identificate o 
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serie de aspecte, cu focalizare pe emisiile de amoniac (NH3) și emisiile de N și P în sol și în apele 
subterane sau de suprafață. 

 
Deșeurile rezultate din activitatea fermei de creștere și îngrășare porci sunt de două categorii și 

anume: 
� deșeuri de la personalul care deservește ferma; 
� deșeuri din activitatea de creștere a porcilor.  

Depozitarea deșeurilor colectate selectiv în incinta fermei se va realiza în recipiente etanșe 
amplasate pe suprafețe betonate ori în spații special amenajate și dimensionate corespunzător.  
 Se va aplica un management corespunzător al dejecțiilor, la evacuarea din hale, transport, stocare 
temporară și împrăștiere pe terenuri agricole, cu respectarea prevederilor documentului BREF și a 
codului de bune practici agricole.  

Tipul și modul de gestionare a deșeurilor generate în perioada de funcționare a obiectivului, după 
implementarea proiectului, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
 
 
Managementul deșeurilor 

 
A.1. Deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului „MODERNIZARE ADĂPOST 

CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” 
Tipurile de deșeuri prognozate a fi generate în perioada de realizare a proiectului sunt următoarele: 

 

Tabel 6: tipuri de deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului „MODERNIZARE ADĂPOST 
CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” 

Nr. 
crt.  Tip deșeu 

Cod 
deșeu2 Sursa generatoare 

Mod de 
eliminare 
și/sau 

valorificare 

Cantități 
estimate 

1 Ambalaje de hârtie și 
carton 

15 01 01 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

2 Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

3 Materiale plastice 
(PEID) 

17 02 03 Realizarea rețelelor 
interioare de alimentare 
cu apă și evacuare ape 
uzate 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

4 Beton 17 01 01 Realizarea stației de 
pompare  

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

 
10 kg 

                                                 
2 Clasificarea şi codificarea deșeurilor conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a 
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 



             

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectele: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 

„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  
TITULAR: SC PIG ELITA SRL  

 

 

   35 
 
 

Nr. 
crt.  Tip deșeu 

Cod 
deșeu2 Sursa generatoare 

Mod de 
eliminare 
și/sau 

valorificare 

Cantități 
estimate 

5 Resturi de balast 17 05 08 Realizarea pardoselilor Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

6 Cabluri  17 04 11 Racordare la energie 
electrică 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

2 kg 

7 Materiale de construcție 
pe bază de gips 

17 08 02 Decaparea tencuielilor Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

20 kg 

8 Fier și oțel 17 04 05 Realizarea 
împrejmuirilor 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

50 kg 

9 Amestecuri de  deșeuri 
de la construcții și 
demolări, altele decât 
cele menționate la 17 09 
01, 17 09 02 și 17 09 03 

17 09 04 Decopertarea tencuielilor  Se folosesc ca 
material de 
umplutură 

pentru fundația 
stației de 
pompare 

50 kg 

10 Sticlă 17 02 02 În locuirea ferestrelor Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

20 kg 

11 Deșeuri menajere 20 03 01 Activitatea personalului 
din șantier 

Se predau către 
operatori de 
salubritate 

0,1 mc 
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              A.2. Deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului  
„CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” 

 

Tabel 7: Tipuri de deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului „CONSTRUIRE LAGUNĂ 
COLECTARE DEJECȚII PORCINE” 

Nr. 
crt.  Tip deșeu 

Cod 
deșeu3 Sursa generatoare 

Mod de 
eliminare 
și/sau 

valorificare 

Cantități 
estimate 

1 Ambalaje de hârtie și 
carton 

15 01 01 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

5 kg 

2 Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

5 kg 

3 Materiale plastice 
(PEHD, PVC) 

17 02 03 Realizarea membranei 
impermeabile a lagunei și 
a conductelor drenante 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

4 Fier și oțel 17 04 05 Realizarea împrejmuirii 
amplasamentului lagunei 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

20 kg 

5 Pământ 17 05 04 Excavarea cavității 
principale 

Se folosește la 
fixarea 

rambleului 
perimetral 

4.000 m3 

6 Deșeuri menajere 20 03 01 Activitatea personalului 
din șantier 

Se  transportă 
în fermă pentru 

a fi predate 
către operatori 
de salubritate 

0,1 mc 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Clasificarea şi codificarea deșeurilor conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a 
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 
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B.1.  Deșeuri generate pe amplasament în timpul desfășurării activității din cadrul fermei 

de creștere și îngrășare a porcilor PIG Elita 

Tipurile de deșeuri prognozate a fi generate în timpul exploatării fermei sunt următoarele: 

 

Tabel 8: Tipuri de deșeuri generate în timpul exploatării fermei 

         Denumire deșeu Cod deșeu4 Mod propus de eliminare / 
valorificare a deșeurilor 

Cantități 
estimate 

anual 

Deșeuri municipale 
amestecate 

20 03 01 
 

Se colectează în pubele de plastic și 
sunt ridicate periodic de operator 

autorizat pentru depozitare finală la 
depozit conform 

6 m3/an 

Ambalaje de hârtie și carton 15 01 01 
Se colectează selectiv și se valorifică 

prin agenți economici autorizați 
5 kg/an 

Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 
Se colectează selectiv și se valorifică 

prin agenți economici autorizați 
 

5 kg/an 

Deșeuri de țesuturi animale 
(mortalități) 

02 01 02 
Se stochează temporar în ladă 
frigorifică și se elimină prin 

incinerare-agenți economici autorizați 
500 kg/an 

Materii fecale, urină și 
gunoi de grajd de la 

animale(inclusiv resturi de 
paie) efluente, colectate 
separat și tratate în afara 

incintei 

02 01 06 

Se colectează în canalele de sub boxe 
și se transportă în afara 

amplasamentului pentru a fi utilizate 
ca îngrășământ natural pentru 
fertilizarea terenurile agricole 

2.000 m3/an 

Deșeuri de ambalaje 
provenite de la substanțele 

de dezinfecție 
15 01 10* 

Se colectează separat și se predau 
către operatori economici autorizați 

5 kg/an 

Deșeuri sanitare (deșeuri a 
căror colectare și eliminare 

fac obiectul unor măsuri 
speciale privind prevenirea 

infecțiilor) 

18 02 02* 
Se colectează separat și se predau 

către operatori economici autorizați 
5kg/an 

 

A. 2.  Deșeuri generate pe amplasament în timpul desfășurării activității  de stocare temporară 

a dejecțiilor  provenite de la  ferma de creștere și îngrășare a porcilor PIG Elita 

 
Nu rezultă deșeuri din activitatea de stocare temporară a dejecțiilor. Dejecțiile stocate în lagună, 

vor fi împrăștiate pe terenurile agricole în perioadele favorabile ale anului, după fermentare. 

                                                 
4Clasificarea și codificarea deșeurilor s-a realizat potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 
decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, conform dispozițiilor art. 7 din Legea 
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 
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Fertilizarea terenurilor agricole cu îngrășăminte organice se va face cu respectarea datelor 
calendaristice privind începutul, respectiv sfârșitul perioadelor de interdicție în funcție de utilizarea 
terenului (arabil, pășuni), tipul de culturi (cultură de toamnă, primăvară) și tipul de îngrășământ (mineral, 
organic solid și organic lichid), prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1182/2005, cu 
modificările și completările ulterioare: 

 

Tabel 9: perioade de interdicție pentru aplicarea gunoiului de grajd pe teren 

Specificare Perioada de interdicție 

Îngr ășăminte organice solide Teren arabil și pășuni 1 noiembrie – 15 martie 

Îngr ășăminte organice lichide 

și îngrășăminte minerale 

Teren arabil 
Culturi de toamnă 1 noiembrie – 1 martie 

Alte culturi 
1 noiembrie – 15 martie 

Pășuni 

 

 Dintre deșeurile generate în activitatea de creștere a porcilor, o atenție deosebită se acordă 
dejecțiilor, acestea putând reprezenta sursa unor poluări semnificative a factorilor de mediu (sol și apă), 
în cazurile în care nu există un management corespunzător și nu se respectă prevederile legislative. De 
asemenea, emisiile de amoniac în aer pot fi reduse printr-un management nutrițional care să conducă la 
cantități reduse de azot total excretat în dejecții. 

În consecință, cantitatea și calitatea dejecțiilor pot avea efecte semnificative asupra factorilor de 
mediu sol, apă, aer. 
 Având în vedere că dejecțiile pot reprezenta în primul rând o sursă de poluare a solului, vom 
detalia informațiile privind managementul dejecțiilor la cap. 4.3. Solul. 
 Cadavrele animalelor sunt depozitate temporar (1 – 2 zile) într-o încăpere corp C7, cu suprafața 
de 110 mp, dotată cu ladă frigorifică. Acestea vor fi eliminate prin societăți de ecarisare, în conformitate 
cu dispozițiile legale în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare). 
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Materiile prime, energia și combustibilii  utiliza ți pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE 
PORCINE, GRAJD C6”  sunt: 

Tabel 10: materii prime, energia și combustibilii utilizați în etapa de implementare a proiectului 

Nr. 
crt. 

Materie prim ă Energie Combustibili Scopul utilizării Modul de asigurare 

1  
Energie 
electrică 

 
Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor necesare 

realizării lucrărilor propuse 
Rețeaua de distribuție ELECTRICA SA 

2 Mortar   Realizarea tencuielei pe suprafața pereților Furnizori autorizați 
3 Vopsea și grund   Vopsirea ușilor metalice Furnizori autorizați 
4 Plăci din policarbonat   Înlocuirea elementelor vitrate ale luminatorului Furnizori autorizați 

5 Tâmplărie PVC și geam termopan   Înlocuirea ferestrelor Furnizori autorizați 

6 Pardoseli prefabricate   Realizarea sistemului de colectare a dejecțiilor Furnizori autorizați 

7 
Pereți de compartimentare din PVC, 

cu elemente de oțel 
  Realizarea compartimentelor în adăpostul C6 Furnizori autorizați 

8 
Conducte de distribuție a apei din 

țeavă de oțel zincat 
Conducte din PE ID 

  
Realizarea sistemului de alimentare cu apă de la gospodăria de 

apă la locurile de consum (adăposturile de creștere porcine, 
camera de disecție) 

Furnizori autorizați 

9 Elemente de ghips carton   
Realizarea compartimentărilor interioare a construcției auxiliare 

– corp C7 
Furnizori autorizați 

10 
Sârmă de oțel zincat și stâlpi 

metalici 
  

Realizarea gardului pentru separarea zonei administrative de 
zona tehnologică 

Delimitarea zonei de protecție sanitară cu regim sever din zona 
forajului de alimentare cu apă, propus 

Furnizori autorizați 

11 Beton armat   
Realizarea structurii de rezistență pentru amplasarea stației de 

pompare a apei 
Furnizori autorizați 

12 Zidărie de cărămidă   
Stația de pompare va avea închideri laterale din zidărie de 

cărămidă de 25 cm grosime 
Furnizori autorizați 

13 Apă   Consum uman  
Rețeaua de alimentare cu apă a comunei 

Gologanu 
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Tabel 11: materii prime, energia și combustibilii utilizați în etapa de funcționare 

Nr. 
crt.  

Materie prim ă Energie Combustibili  Scopul utilizării Modul de asigurare 

1   Motorină Alimentare autospecialei vidanjă și sistem de încălzire 
Stații de distribuție 

carburanți autorizate 

2  
Energie 
electrică 

 Alimentarea cu energie electrică a fermei de porci 
Rețeaua de distribuție 

ELECTRICA SA 
3 Porci    Tineret de înlocuire (aprox. 25 kg) Furnizori autorizați 
4 Furaje combinate   Hrănirea porcilor Furnizori autorizați 
5 Detergenți/dezinfectanți   Igienizarea spațiilor de creștere a porcilor Furnizori autorizați 

6 
Vitamine, vaccinuri, 

medicamente 
  Îngrijirea porcilor Furnizori autorizați 

7 Apă tehnologică   Adăpare suine și igienizare suprafețe Puț forat 

8 Apă potabilă   Consum uman și igiena personalului 
Rețeaua de alimentare cu 
apă a comunei Gologanu 
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 A. Materiile prime, energia și combustibilii  utiliza ți pentru implementarea proiectului „CONSTRUIRE LAGU NĂ 
COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  sunt: 

Tabel 12: materii prime, energia și combustibilii utilizați în etapa de implementare a proiectului 

Nr. 
crt.  

Materie prim ă Energie Combustibili  Scopul utilizării Modul de asigurare 

1 Pământ excavat   Realizarea rambleului perimetral Excavarea cavității principale 
2 Membrană HDPE   Realizarea barierei sintetice a bazinului de stocare Furnizori autorizați 

3 Conducte PVC   
Realizarea colectoarelor de control a eventualelor 

infiltrații 
Furnizori autorizați 

4 Gard din plasă de sârmă   Realizarea împrejmuirii amplasamentului Furnizori autorizați 

5 Panouri fotovoltaice   
Realizarea sistemului de iluminat de siguranță pe 

timp de noapte 
Furnizori autorizați 

6 Puieți de salcâm   Realizarea barierei de protecție a lagunei Pepiniere autorizate 

7 Apă   Consum uman  Din comerț 
 

Tabel 13: materii prime, energia și combustibilii utilizați în etapa de funcționare 

Nr. 
crt.  

Materie prim ă Energie Combustibili  Scopul utilizării Modul de asigurare 

1   Motorină Alimentare motopompei mobile 
Stații de distribuție 

carburanți autorizate 

2  
Energie 
electrică 

 
Iluminarea de siguranță pe timp de noapte pentru a semnaliza 

prezența bazinului 
Panouri fotovoltaice 

3 Dejecții porcine semilichide   
Stocarea temporară în vederea utilizării ulterioare pentru 

fertilizarea terenurilor agricole 
Ferma de porci PIG Elita 

4 Apă tehnologică   Diluția, în proporție de 1/5, a dejecțiilor porcine Puț forat 
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        Pentru utilizarea eficientă a terenului în cadrul activității de proiectare s-a ținut cont de: 
• condițiile impuse în certificatele de urbanism nr. 3/27.01.2020 și nr. 2/27.01.2020 

pentru cele două proiecte 
• cerințele economice și comerciale ale unui astfel de amplasament 

 
Pentru utilizarea eficientă a resurselor de apă s-a optimizat folosirea acesteia după cum 

urmează: 
A. perioada de construire: 
• asigurarea apei necesare consumului în grupului sociale care deservește șantierul se 

face cu echipamente care să elimine pierderile generate de funcționarea defectuoasă 
a acestora iar personalul a fost instruit în vederea folosirii corecte a utilităților 

• nu se folosește apă pentru spălarea utilajelor și mijloacelor auto în cadrul 
șantierului 

• la prepararea betoanelor necesare pentru execuția lucrărilor conform proiectului 
construcțiilor se folosesc rețete cu un conținut minimal de apă 

B. etapa de funcționare: 
• spălarea spațiilor din hale se realizează cu aparate speciale de spălare sub presiune 

cu debit redus 
• asigurarea apei necesare consumului în grupului sociale care deservește 

amplasamentul se face cu echipamente care să elimine pierderile generate de 
funcționarea defectuoasă a acestora iar personalul a fost instruit în vederea folosirii 
corecte a utilităților 

Nu se folosesc resurse specifice biodiversității. 
 

Racordarea la rețelele de utilități existente în zonă se face după cum urmează: 
- Alimentare cu energie electrică: sursa principală de alimentare cu energie electrică se 
face prin racord la rețeaua existentă în zona amplasamentului fermei de creștere a porcilor. 
Sursa de rezervă este alimentarea cu energie electrică de la un generator electric marca 
HONDA model AGT 8503 HSBE,putere 230 kVA,  ce va fi pus în funcțiune atunci când 
se va întrerupe accidental alimentarea cu energie electrică a fermei. Generatorul 
funcționează în 4 timpi, sistem de răcire cu aer, capacitate ulei 1.2 l și funcționează cu 
motorină. Motorina este stocată în rezervorul integrat al generatorului cu capacitate de 26 l. 
 
- Alimentare cu apă:  

� Sursa de apă 
       În prezent, alimentarea cu apă a complexului, se realizează din două surse: 
- puț forat cu H=32 m, Nhs=-10, Qcap=1,5 l/s, apa fiind folosită pentru adăparea 
animalelor; 
- branșament de la rețeaua publică a comunei Gologanu, apa fiind folosită în scop potabil 
și igienico-sanitar; 
        Prin implementarea proiectului de modernizare grajd C6, branșamentul de alimentare 
cu apă, din rețeaua stradală, va fi menținut, iar forajul folosit pentru adăparea animalelor se 
va transforma în foraj de monitorizare. 

� Instalații de captare și de distribuție 
         Pentru alimentarea cu apă în scop tehnologic se va executa un  foraj de exploatare, ce 
urmează a fi amplasat în zona de nord a amplasamentului, tubat cu o coloană definitivă – 
PVC R10, De 160 mm cu adâncimea de 60 ml.  
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        Forajul va fi echipat cu o electropompă submersibilă, multietajată, verticală cu Q = 
2,8 mc/h, H = 60 mca. Din această rețea de alimentare cu apă tehnologică, se vor dezvolta 
trei rețele de alimetare cu apă, după cum urmează: 

- două rețele, din conductă PE ID De 50, Pn6, ce vor alimenta cu apă adăposturile C5 și C6; 
- o rețea, din conducta PE ID De 25, Pn6, ce va alimenta cu apă locurile de consum din  

 camera de disecție. 
� Instalații pentru asigurarea apei de stingere a incediilor 

Apa necesară pentru stingerea incendiului va fi stocată într-un rezervor cu volumul 
de 80 mc, vertical, într-o structură termoizolantă din panouri sandwich. 

Rezerva intangibilă de apă va fi folosită pentru situații de avarie și compensare orară. 
Pentru intervenția de stingere a incediilor vor fi motați doi hidranți exteriori. 

         În cadrul amplasamentului lagunei de colectare a dejecțiilor, se va realiza un puț de 
diametru mare, Dn 1000 mm, tubat cu tuburi de beton și adâncimea de 10 ml, care va fi 
utilizat ca sursă de alimentare cu apă de diluție. 
         Debitul de alimentare cu apă, din puț, pentru asigurarea diluției dejecțiilor, se va 
realiza cu o motopompă mobilă. 
 
- Canalizare: evacuarea apelor uzate se realizează prin intermediul rețelei de canalizare din 
incintă. 
         În prezent, apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar și de la sediul 
administrativ sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare interioare executate 
din conducte PVC, și descarcate într-un bazinul etanș vidanjabil B1 cu V=12 m3. 
Vidanjarea bazinului de stocare ape uzate menajere se realizează periodic de către SC 
TOTAL RECUP Jariștea, conform contractului de prestări servicii nr. 159 din 27.02.2015. 
        Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halei C5 sunt colectate în două 
bazine B2 și B3, care sunt situate sub grajd, și au dimensiunile 72,50 x 7,73 x1,50 m 
fiecare, prin intermediul unor plăci de pardoseală din beton armat cu fante (1,7 x 30 cm) 
dispuse sub boxe.  
        Dejecțiile semilichide din adăpostul C6, vor fi direcționate către bazinul vidanjabil 
etanș B4, realizat din beton armat, printr-o rețea de canalizare ce urmează a fi realizată din 
conductă PVC SN4, De 315 mm. 
         Apele uzate contaminate colectate din camera de disecție vor fi transportate către 
bazinul vidanjabil etanș B5 cu V=5 mc, propus spre construire. 
        Apele pluviale se vor infiltra în spațiile verzi din vecinătatea amplasamentului. 
- Energie termică: Nu este cazul. Încălzirea spațiilor destinate personalului se realizează cu 
o sobă care funcționează cu combustibil solid - lemn. 
Pentru încălzirea apei se folosește un boiler electric cu o capacitate de aproximativ 100 l. 
Pentru încălzirea halei C5 sunt folosite 5 încălzitoare cu ardere completă, cum urmează: 

• 2 încălzitoare A.G. 2000, cu ardere completă, putere termică produsă de                 
93 kW, cu un consum de cca. 8 litri/oră fiecare; 

• 2 încălzitoare ZOBO ZB-K175, cu ardere completă, putere termică produsă 51 
kW, cu un consum de cca. 4,8 litri/oră fiecare; 

• 1 încălzitor cu ardere completă (în conservare). 
Pentru încălzirea halei C6 vor fi folosite, 7 încălzitoare cu ardere completă. 
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2.5. O estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate 

2.5.1. Poluarea apei 
 

În perioada de implementare a proiectului nu vor rezulta ape uzate. 
Din activitatea desfășurată de PIG ELITA SRL pe locația analizată vor rezulta următoarele 

categorii de ape uzate: 
�  ape uzate menajere – provenite de la filtrul sanitar și sediu administrativ se 

vor colecta în bazin betonat vidanjabil B1 cu V=12 mc; 
� ape uzate tehnologice – rezultate de la igienizarea grajdului C5,                

împreună cu dejecțiile porcine sunt colectate în două bazine situate sub 
grajd, B2 cu V= 840 mc și B3 cu V= 840 mc; Volum total de stocare    
grajd C5 = 1680 mc; dejecțiile colectate vor fi vehiculate printr-o rețea de 
canalizare propusă pentru execuție și apoi descărcate într-un bazin betonat 
vidanjabil B4 cu V= 20 mc. Din acest bazin dejecțiilor vor fi preluate cu 
vidanja proprie și transportate la laguina pentru colectarea dejecțiilor 
porcine din afara amplasamentului; 

� ape uzate tehnologice – rezultate de la igienizarea grajdului C6, împreună 
cu dejecțiile porcine se vor colecta în bazinul betonat vidanjabil B4 cu              
V= 20 mc; din acest bazin, dejecțiile colectate vor fi preluate în vidanja 
proprie și transportate la laguna propusă spre construire; 

� apele uzate tehnologice – rezultate din camera de disecție se vor colecta 
într-un bazin betonat vidanjabil B5 cu V= 5 mc;  

� ape pluviale – se vor infiltra în spațiile verzi din vecinătatea 
amplasamentului. 

Pentru o estimare corectă a cantităților de poluanți care rezultă din activitățile care se vor 
desfășura pe amplasament după implementarea tuturor proiectelor avute în vedere trebuie estimate 
mai întâi cantitățile de ape uzate care pot rezulta din activitatea de pe amplasament. 

 

 

 

Breviarul de calcul5  

Determinarea cantităților pentru alimentarea cu apa s-a efectuat conform „Ghidului de 
proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, 
indicativ GP 10612004, coroborat cu prevederile SR 134311 - 95, precum si normelor de consum 
tehnologic, recomandate (BAT - Best Available Technology) dupa cum urmeză: 

1 Necesarul de apă de uz menajer, pentru personalul angajat, Ngi : 
1.1 Structura necesarului de apă, de uz menajer: 
 Nevoi igienico-sanitare ale personalului angajat, 4 angajați: 

Necesarul de apă, pentru nevoi igienico-sanitare ale personalului angajat, se consideră de 80 l/om 
pe zi. Se preconizează că, în cadrul acestui obiectiv de investiții, iși vor desfașura activitatea, un 
număr de 4 persoane. 

1.2 Determinarea necesarului de apă, de uz menajer: 
Necesarul de apă, pentru igiena angajaților: 

                                                 
5 Informațiile privind breviarul de calcul a cantităților de alimentare cu apă au fost preluate din MEMORIUL 
TEHNIC DE PREZENTARE elaborat de SC DM FLUID PROIECT SRL  
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Ngi = 4 persoane x 80 l/om și zi = 320 l/zi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Ngi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qni zi med = Ngi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
     Qni zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
     Qni zi max = Kzi * Qni zi med. 
     Kzi - coeficient supraunitar ce ține seama de neuniformitatea consumului orar 
raportat la perioada unei zile 
Kzi = 4,0 
Qni zi max = Kzi x Qni zi med =0,32 x 4= 1,28mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qni zi max = 1 ,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qni orar max = Korar * Qni zi max. 
K orar - coeficient ce ține seama de neuniformitatea consumului orar in ziua de 
maxim consum. 
Korar = 6 
Qni orar max = Korar x Qni zi max= 6 x 0,053 = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
Qni orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
 
Determinarea cerinței de apă, de uz menajer: 
În cazul acestui tip de consum, se consideră Ks = 1,0; Kp = 1,0. 
Qci zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qci zi max = 1,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qci orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
Debitul de intervenție la incendiu, de 5 l/s, pentru o perioadă de timp de 3 ani, 

reprezentând rezerva intangibilă, de intervenție la incendiu, de 54 mc, cantonată în rezervorul de 
înmagazinare, rămâne constantă și nu se ia în calculul necesarului de apă. 

Determinarea debitelor de ape uzate, de uz menajer, ce ajung în bazinul vitanjabil, existent: 
Se consideră că, din întreaga cantitate de debite de ape uzate, de uz menajer, utilizate, 

întreaga cantitate ajunge în rețeaua de canalizare exterioară și apoi, în bazinul vitanjabil, astfel: 
Qsi zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qsi zi max = 1,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qsi orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s.  
Aceste debite de ape uzate, de natură fecaloid – menajeră, colectate în bazinul vitanjabil, 

vor fi transportate, pe bază de contract de prestări servicii, de către societăți de profil, la stația de 
epurare, în vederea tratării avansate. 

 
1.3 Determinarea necesarului de apă, de uz tehnologic: 
Necesarul de apă, de uz tehnologic, Ntehn, cuprinde debitele necesarului de alimentare cu 

apă, pentru: 
- Debitul specific de apă pentru adăparea suinelor, Nas; 
- Debitul specific de apă pentru realizarea stratului de apă, de sub grătare, de 

colectare a dejecțiilor, ce se evacuează la finalul fiecărui ciclu de producție, Npa; 
- Debitul specific de apă pentru igienizarea spațiilor, Nis. 
Ntehn = Nas+Npa+Nis 
Cele mai bune tehnici disponibile, recomandă următoarele valori ale debitelor specifice de 

alimentare cu apă: 
- Qas = 4÷10 l/zi, pentru porci la îngrășat; 
- Qis = 0,07÷0,3 mc/cap/an (ciclu) pentru îngrășarea suinelor; 
Nas = 2 hale x 1600 capete/hală x 100 zile/ciclu x 4 l/zi = 1.280.000 l/ciclu x 3 cicluri = 

3.840.000 l/an = 3.840 mc/an = 12,8 mc/zi = 0,53 mc/h = 0,14 l/s. 
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Bazinul grajdului C5, va fi umplut, pe o înălțime de 20 cm cu apă, ce urmează a fi evacuată 
la sfârșitul fiecărui ciclu. 

Bazinul grajdului C6, va fi umplut, pe o înălțime de 10 cm cu apă, ce urmează a fi evacuată 
de două ori pe ciclu. 

Halele de producție, bazinele de colectare a dejecțiilor, vor avea următoarele dimensiuni: 
- Grajd C5: S canale = 980 mp; H canale = 1,20 m; V dejecții = 196 mc/ciclu. 
- Grajd C6: S canale = 1,506 mp; H canale = 0,30 m; V dejecții = 2 ori 1,560 mp x 

0,1 m apă = 312 mc/ciclu. 
Npa = 508 mc/ciclu = 508 mc/100 zile = 5,08 mc/zi = 0,21 mc/h = 0,058 l/s. 
Npa = 5,08 mc/zi = 0,21 mc/h = 0,058 l/s. 
Halele, au următoarele suprafețe totale: 
- Grajd C5: Ac = 1.375,60 mp; Au = 1.329,04 mp; 
- Grajd C6: Ac = 1.851 mp; Au = 1.796,02 mp; 
Suprafața utilă totală a grajdurilor, este de 3.125,06 mp. 
Nis = 3.125,06 mp x 0,02 mc/mp și ciclu = 62,5 mc/100 zile = 0,625 mc/zi = 0,026 mc/h= 

0,0072 l/s. 
Nis = 0,625 mc/zi = 0,026 mc/h = 0,0072 l/s. 
Ntehn = Nas + Npa + Nis = 12,8 mc/zi + 5,08 mc/zi + 0,625 mc/zi = 18,505 mc/zi = 0,77 

mc/h = 0,214 mc/h. 
Ntehn = 18,505 mc/zi = 0,77 mc/h = 0,214 mc/h. 
 
1.4 Debitul necesarului de apă, de natură tehnologică: 
Qnt zi med = 18,505 mc/zi = 0,77 mc/h = 0,214 mc/h. 
Ktzi max – coeficient supraunitar ce ține seama de uniformitatea consumului orar raportat 

la perioada unei zile 
Ktzi max = 1,5 
Ktorar max - coeficient ce ține seama de uniformitatea consumului orar în ziua de maxim 

consum 
Ktorar max = 2 
Qnt zi max Qnt zi med x Ktzi max = 23,25 mc/zi = 0,969 mc/oră = 0,269 l/s. 
     Qnt zi max = 51,7 mc/zi = 2,15 mc/ora = 0,59 l/s. 
      Qnt orar max = Qnt zi med x Korar max = 6,45 mc/ora = 1,79 l/s. 
      Qnt orar max = 1,94 mc/ora = 0,53 l/s. 
 
    1.5 Debitul cerinței de apă, de natură tehnologică: 
Ks – coeficient ce ține seama de necesitățile specifice ale sistemului de alimentare cu apă, 

de necesitatea spălării rețelelor de alimentare cu apă, canalizare; 
Ks = 1,1 
Kp – coeficient ce ține seama de pierderile de apă din sistemul de alimentare cu apă; 
Kp = 1,05 
Qst = Ks x Kp x Qn 
Qst zi med = 21,24 mc/zi = 0,89 mc/oră = 0,25 l/s. 
Qnt zi max = 59,71 mc/zi = 2,48 mc/oră = 0,69 l/s. 
Qnt orar max = 2,78 mc/oră = 0,78 l/s. 
 
1.6 Debite de ape uzate, de natură tehnologică (dejecții semilichide) ce ajung în laguna de 

stocare. 
În cazul acestui obiectiv de investiții, sistemul de întreținere al purceilor la îngrășat, este de 

tip pardoseală parțial acoperită cu grătare. În cadrul acestui proces, rezultă dejecții semilichide, iar 
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standardele de fermă recomandă luarea in calcul, a unei producții de gunoi, intre 5... .8 
kg/animal/zi, respectiv 0, 15... .0,25 mc/animal/lună. 

In aceste condiții, pentru o cantitate medie de gunoi, de 0,2 mc/lună, vor rezulta 
urmatoarele cantități de dejecții semilichide: 
2 grajduri x 1600 capete/grajd x 6 kg/cap x 100 zile = 1,920 mc/ciclu = 19,2 mc/zi. 
La această cantitate de dejectii, se adaugă debitele de apă tehnologică, pentru crearea 
pernelor de apă, precum si debitul de apă, pentru igienizarea spațiilor, la sfârșitul fiecărui 
ciclu, astfel: N apă dejecții = 5,705 mc/zi = 0,237 mc/h = 0,066 l/s. 
Debitul necesarului de apă tehnologică, ce ajunge in lagune: 
QN zi med apă dejecții = 5,705 mc/zi = 0,237 mc/h = 0,066 l/s. 
QN zi max apă dejecții = 8,55 mc/zi = 0,365 mc/h = 0,099 l/s. 
QN orar max apă dejecții = 0,73 mc/h = 0,2 l/s.  
Debitul cerinței de apă tehnologică, ce ajunge in lagune:  
Qs zi med apă dejecții = 6,59 mc/zi = 0,274 mc/h = 0,076 l/s. 
     Qs zi max apă dejecții = 9,87 mc/zi = 0,411 mc/h = 0,11 l/s. 
     Qs zi orar max apă dejecții = 0,84 mc/h = 0,23 l/s. 
Volume de dejecții semilichide, ce ajung în laguna de stocare: 
V dej zi med = 25,79 mc/zi = 1,074 mc/h = 0,298 l/s 
V dej max = 29,07 mc/zi = 1,21 mc/h = 0,336 l/s 
V dej orar max = 1,64 mc/h = 0,45 l/s 
Din considerente de siguranță în exploatare, laguna se dimensionează pentru a prelua 

volumul zilnic mediu de dejecții, pentru o perioadă de 120 de zile, astfel: 
V lagună = 25,79 mc/zi x 120 zile = 3,095 mc 
 
1.7 Volume de dejecții semilichide, medii anuale, de natură tehnologică, ce ajung în 

lagunele de stocare: 
Anul de producție, în cazul acestui obiectiv de investiții, în care se va consuma apă, este de 

300 zile. Debitele cerinței de apă, pentru asigurarea diluției, potrivit tehnologiei culturilor agricole, 
se vor asigura, contra cost, din rețeaua de irigații. 

V anual mediu = 25,79 mc/zi = 7,737 mc/an 
V anual max = 29,07 mc/zi = 8,721 mc/an 
V anual min = 7,73 mc/zi = 2,321 mc/an 
Volumul de apă uzată, stocată în lagună și implicit, volumul util total al lagunei, va fi de 

3,100 mc. 
Din aceste volume de apă uzată, se consideră că, 25% reprezintă substanța uscată și 75% 

reprezintă lichid, astfel: 
Volume de apă uzată, anuale: 
V anual mediu lichid = 19,34 mc/zi = 5.802,75 mc/an = 5,803 to/an; 
V anual max lichid = 21,88 mc/zi = 6.540,75 mc/an = 6.540,7 to/an; 
V anual min lichid = 5,79 mc/zi = 1.739,25 mc/an = 1,739 to/an. 
 
Volume de substanță uscată, anuale: 
V anual mediu uscat = 6,45 mc/zi = 4,19 to/zi = 1,935 mc/an = 1.257,75 to/an; 
V anual max = 7,19 mc/zi = 4,67 to/zi = 2,157 mc/an = 1.402,05 to/an; 
V anual min = 1,94 mc/zi = 1,261 to/zi = 582 mc/an = 378,30 to/an. 
 
Cantități totale de dejecții, ce urmează a fi utilizate ca fertilizant, pe terenurile agricole: 
G anual mediu suspensie = 7.060,75 to/an; 
G anual max suspensie = 7.942,75 to/an; 
G anual min suspensie = 2.117,30 to/an. 
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1.8 Debite totale de alimentare cu apă: 
          1.8.1 Debitul total al necesarului de apă: 
Qn tot zi med = 18,37 mc/zi = 0,765 mc/oră = 0,212 l/s; 
Qn tot zi max = 52,98 mc/zi = 2,207 mc/oră = 0,613 l/s; 
Qnt orar max = 2,258 mc/oră = 0,627 l/s. 
          1.8.2 Debitul total al cerinței de apă: 
Qs tot zi med = 21,56 mc/zi = 0,898 mc/oră = 0,249 l/s; 
Qs  tot zi max = 60,99 mc/zi = 2,54 mc/oră = 0,705 l/s; 
Qs tot orar max = 3,098 mc/oră = 0,86 l/s. 
Necesarul de apă, pentru intervenția la incendiu: 
 
Comform scenariului de securitate la incendiu, pentru întreaga incintă, se consideră ca 

probabilă, apariția unui singur incendiu, la care, se va interveni, cu apă, din exterior, cu hidranți de 
intervenție la incendiu, supraterani, Dn 80, cu un debit de intervenție de 5 l/s, un singur jet, pentru 
o perioadă de timp de 3 ore. Rezerva intangibilă, de intervenție la incendiu, de 54 mc, va fi 
cantonată intr-un rezervor de înnălțime, din PAFS, propus cu volumul de 80 mc. Ninc = 5,0 l/s. 
Rezerva intangibilă, de intervenție la incendiu, se va reface, în 20 de ore, prin suprimarea 
consumului necesar realizării pernei de apă și de igienizare a spațiilor de producție. 

2.2 Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu apă 
2.2.1 Sursa de dimensionare pentru debitul cerinței de apă, zilnic mediu, total, Qs tot zi 

med = 21,56 mc/zi = 0,898 mc/oră = 0,249 l/s. 
Forajele din zonă, la adâncimea de 60 ml, asigură un debit de circa 3,5 l/s. În aceste 

condiții, forajul va fi echipat cu o electropompă submersibilă multietajată, Q = 2,8 mc/h, H = 60 
mca. 

2.2.2 Secțiunile de control dintre sursă și rezervorul de înmagazinare se dimensionează 
pentru debitul cerinței totale de apă mixim zilnice, Qs tot zi max = 60,99 mc/zi = 2,54 mc/oră = 
0,705 l/s. 

2.2.3 Secțiunile de control ale rețelei de distribuție se dimensionează pentru debitul cerinței 
de apă, totale, maxim orare: Qs tot orar max = 3,098 mc/oră = 0,86 l/s, peste se suprapune 
intervenția la incendiu, cu un debit de 5 l/s, deci 5,86 l/s. 

 
3. Rezervorul de acumulare 
Rezervorul de acumulare trebuie să asigure următoarele volume: 
- Volumul de compensare prară; 
- Volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu și volumul de compensare 

orară. 
3.1 Determinarea volumului de compensare orară 
V comp = 0,22 Qs tot zi max = 0,22 x 0,705 = 0,155 l/s = 0,558 mc/h = 13,40 mc/zi. 
V avarie = 0,2 * Qs tot zi max = 0,2 x 0,705 = 0,141 l/s = 0,507 mc/h = 12,18 mc/zi. 
VA = 13,4 mc/zi + 54 mc/zi = 67,4 mc/zi. Se va utiliza un rezervor PAFS, pentru montaj 

vertical, cu volumul de 80 mc. 
 
4. Stația de tratare 
Debitele de alimentare cu apă, de uz igienico-sanitar, vor fi utilizate din branșamentul la 

rețeaua de alimentare cu apă stradală, care are caracteristici de potabilitate. 
Pentru dezinfecția debitului de alimentare cu apă, de uz tehnologic, se propune utilizarea 

unei instalații de dezinfecție, automată, cu soluție de hipoclorit de sodiu, în doze de soluție de 
0,6…2 g CI/mc apă. Amplasarea instalației de dezinfecție, cu hipoclorit de sodiu, se va realiza în 
incinta stației de pompare. 
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Cantitatea de clor necesară este de 2 g/mc 
V clor = Qs zi max x 2g/mc = 2,54 mc/h x 2g/mc = 5,08 g/h 
V clor = 5,08 g/h x 24 x 30 = 3.657,6 g/lună = 3,65 kg/lună 
Se va utiliza o instalație de dezinfecție, automată, cu soluție de hipoclorit de sodiu, cu 

reglare continuă, 0……30 g/h. 
 
Apele uzate menajere 
Etapa de construire 
Personalul care participă la lucrările de construire a obiectivului este alcătuit, în medie, din 

10 persoane. 
Apele uzate menajere se vor colecta în bazinele din dotarea WC-urilor ecologice și vor fi 

eliminate de către compania care asigură serviciile pentru constructorul autorizat. 
Poluanții evacuați zilnic în apele uzate de tip menajer precum și cantitățile acestora sunt 

prezentați experimental în tabelul de mai jos. 
 

Tabel 14: compoziția experimentală medie a apelor menajere pentru perioada de construire 

Parametrul Încărcare 
(g/locuitor/zi) 

Concentrați
e (mg/litru) 

Încărcare totală pentru 10 
persoane (kg/zi) limită 

minimă și maximă 

Solide total  115-170 680-1000 1,150 1,700 

Solide volatile  65-85 380-500 0,650 0,850 

Solide 
suspensii  

35-50 200-290 0,350 0,500 

Solide volatile 
suspensii  

25-40 150-240 0,250 0,400 

CBO5  35-50 200-290 0,350 0,500 

CCOCr  115-125 680-730 1,150 1,250 

Azot total  6 – 17 35-100 0,060 0,170 

Amoniu  1 – 3 6 - 18 0,010 0,030 

Nitri ți, nitra ți  <1 <1 <1 <1 

Fosfor total  3 - 5 18-29 0,030 0,050 

Fosfați  1 - 4 6 - 24 0,010 0,040 

Coliforme, 
total  

- 1010-1012 - - 

Coliforme 
fecale  

- 108-1010 - - 

 

Perioada de exploatare/funcționare a obiectivului 
Pentru perioada de exploatare se vor angaja 3 persoane. Apele uzate menajere rezultate se 

vor evacua în bazinul vidanjabil cu V = 12 mc . 
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Aportul de încărcare, aferent celor 6 persoane (3 persoane existente și 3 persoane nou 
angajați), pentru apele uzate menajere este prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Tabel 15: încărcarea din apele uzate menajere aferente personalului din perioada de funcționare 

Parametrul Încărcare 
(g/locuitor/zi) 

Concentrați
e (mg/litru) 

Încărcare totală pentru 6 
persoane (kg/zi) limită 

minimă și maximă 

Solide total  115-170 680-1000 1,84 2,72 

Solide volatile  65-85 380-500 1,04 1,36 

Solide 
suspensii  

35-50 200-290 0,56 0,8 

Solide volatile 
suspensii  

25-40 150-240 0,4 0,64 

CBO5  35-50 200-290 0,56 0,8 

CCOCr  115-125 680-730 1,84 2 

Azot total  6 – 17 35-100 0,096 0,272 

Amoniu  1 – 3 6 - 18 0,016 0,048 

Nitri ți, nitra ți  <1 <1 <1 <1 

Fosfor total  3 - 5 18-29 0,048 0,08 

Fosfați  1 - 4 6 - 24 0,016 0,064 

Coliforme, 
total  

- 1010-1012 - - 

Coliforme 
fecale  

- 108-1010 - - 

 

Estimarea valorilor încărcărilor apelor uzate menajere rezultate din activitatea S.C. PIG 
ELITA S.R.L. pe locația analizată s-a făcut prin coroborarea numărului mediu de locuitori raportat 
la numărul de ore cu valorile din „Compoziția medie a apelor uzate menajere (Imhoff – 1990) în 
g/loc/zi”.  

 
În cadrul amplasamentului lagunei de colectare a dejecțiilor, se va realiza un puț de 

diametru mare, Dn 1000 mm, tubat cu tuburi de beton și adâncimea de 10 ml, care va fi utilizat ca 
sursă de alimentare cu apă de diluție. 

Debitul de alimentare cu apă, din puț, pentru asigurarea diluției dejecțiilor, se va realiza cu 
o motopompă mobilă. 

Se estimează un consum de apă pentru diluție de 15,150 mc/an. 
 
Titularul proiectului aplică în cadrul fermei cele mai bune tehnici disponibile: 

- pentru utilizarea eficientă a apei (BAT 5), 
- pentru a reduce producerea de ape uzate (BAT 6) și  
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- pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate (BAT 7) din 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 domeniul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, respectiv: 

BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a 
tehnicilor indicate mai jos (aplicabile în cadrul fermei): 

� Menținerea unei evidențe a utilizării apei; 
� Detectarea și repararea scurgerilor de apă; 
� Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru 

animale și a echipamentelor; 
� Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (adăpători de tip biberon), garantând, 

în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum); 
� Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de 

furnizare a apei potabile. 
BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei 

combinații a tehnicilor indicate mai jos (aplicabile în cadrul fermei): 

� Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil; 

� Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate.  

BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în 
utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: 

� Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide; 

� Împrăștierea pe sol a apelor uzate tehnologice, împreună cu dejecțiile. 

Pentru monitorizarea calității apelor subterane (a freaticului) a fost executat un foraj de 
observație în zona bazinelor colectoare de dejecții pe sensul de scurgere a apelor subterane spre 
râul Râmna.  

Titularul proiectului „MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” 
va schimba întrebuințarea forajului de alimentare cu apă, existent, în scopul transformării acestuia 
în foraj de observație. 

Valorile indicatorilor analizați la executarea forajelor vor constitui valori de referință. 
 
 
 
 

2.5.2. Poluarea aerului 
 
Surse și poluanți generați în timpul realizării obiectivului 
În această etapă vor exista numai surse de poluarea mobile nu și surse staționare. 
Sursele de poluare atmosferică pe timpul efectuării lucrărilor atât de modernizare și 

reabilitare, cât și construirea lagunei de colectare dejecții porcine, sunt reprezentate de utilajele și 
mijloacele de transport care execută lucrările: 

� transport materialelor de construcții  
� încărcare – descărcare a elementelor  
� construire fundații  
� montare gard  

Utilajele și mijloacele de transport care vor fi folosite sunt: 
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� macara 
� mijloace de transport auto de mic tonaj 

Toate acestea sunt dotate cu motoare diesel. Poluanții caracteristici sunt constituiți din: 
� dioxid de sulf 
� monoxid de carbon 
� oxizi de azot 
� poluanți organici persistenți (POP) 
� compuși ai metalelor grele (în special cadmiu) din gazele de eșapament 

 
� Concentrații și debite masice de poluanți evacuați 

Debitele masice de poluanți care vor fi evacuați cu gazele de eșapament de către utilajele și 
mijloacele de transport utilizate s-au calculat conform Metodologiei de calcul a contribuțiilor și 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi 
apelor nr. 578/2006, funcție de: 

• tipul și capacitatea utilajului 
• tipul carburantului utilizat și de conținutul în sulf al acestuia 
• consumul de carburant pe utilaj/autovehicul 
• regimul de lucru 
• condițiile de funcționare 

Carburantul folosit va fi motorina care are conținutul maxim de sulf de 0,2 %. 
Formula de calcul este: 
Ei = FEi x Ni x CCi  
unde: Ei = debitul masic de poluant 
 FEi = factorul de emisie corespunzător poluantului și categoriei utilajului / 

autovehiculului 
 Ni = numărul de autovehicule din categoria respectivă 
 CCi = consumul specific de motorină pentru categoria utilajului/autovehiculului 

(acesta trebuie să fie transformat în kg funcție de densitatea carburantului folosit – pentru 
motorină d = 820 -845 kg/mc (densitatea la 15 grade C.) 

Calculul emisie de SO2: 
ESO2 = Ks x C   (în kg) 
Unde: 

E SO2 – emisia de SO2 
KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina 

folosită KS = 0,002 
C - consum de carburant (kg) 
Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină 
 

Tabel 16: Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină 

 NOX CH4 VOC CO N2O CO2 

Control moderat, consum de carburant de 30,8 l/100 km 
total g/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800 
g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 ,34, 0,12 3138 

g/MJ 1,01 0,00 019 0,80 0,003 73,9 
 
Pentru toate activitățile care urmează să se desfășoare se estimează un consum de motorină 

de cca. 700 l, un număr total de ore de funcționare a utilajelor și mijloacelor auto de cca. 50, un 
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consum mediu orar de 15,4 l/h/utilaj – mijloc auto și un număr de 4 astfel de utilaje (1 macara și 3 
mijloace de transport). În acest caz vom avea: 

A. Debite masice medii orare de poluanți rezultați de la toate sursele în ipoteza 
funcționării concomitente a acestora: 
Consum mediu orar = 4 utilaje x 15,4 l/h/utilaj = 91,6 l/h = 76,03 kg/h (d = 0,830 
kg/l) 

Tabel 17: debite masice medii orare 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

total emisii 
toate 
sursele 

3246 19 620 2600 9 238583 152,06 

 
B. Total emisii pentru întreaga activitate de realizare a obiectivelor propuse în proiect 
și a construcțiilor civile: 
Consum total estimat de motorină = 700 l = 581 kg (d = 0,830 kg/l) 
 

Tabel 18: total emisii pentru întreaga activitate de realizare a obiectivelor propuse 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

total emisii 
toate 
sursele 

24,80 0,14 4,74 19,87 0,07 1823,18 1,162 

 

Ținând cont de următoarele aspecte: 
• în realitate debitele masice ale acestor poluanți sunt mult mai mici deoarece utilajele nu 

vor lucra niciodată toate concomitent 
• poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă 
• condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune 
• cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor și a transporturilor sunt foarte 

reduse întrucât pe amplasamentul analizat se va lucra numai pe platforme betonate iar 
autovehiculele vor rula numai pe drumuri asfaltate sau betonate  

se apreciază că poluarea generată pentru factorul de mediu aer, în această etapă, va fi 
nesemnificativă și nu va crea disconfort. 
 

 
Surse și poluanți generați în timpul func ționării obiectivului 
Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sunt cele legate de: 

• traficul de incintă (intrarea și ieșirea din incintă a autovehiculelor care transportă 
deșeurile destinate eliminării pe amplasament, ridicarea dejecțiilor și a deșeurilor 
de pe amplasament, transportul intern) 

• soba, ce funcționează cu combustibil solid (lemn), folosită ocazional pentru 
încălzirea spațiilor administrative; 
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• generator de curent electric pe motorină - sistem de eșapament (evacuare gaze arse 
de la motorul generatorului electric); 

• funcționarea aerotermelor de căldură; 
• emanațiile de la fermentația dejecțiilor. 

Poluanții caracteristici sunt constituiți din: 
� dioxid de sulf 
� monoxid de carbon 
� oxizi de azot 
� poluanți organici persistenți (POP) 
� compuși ai metalelor grele (în special cadmiu) din gazele de eșapament 
� emisii de amoniac 

 
Pentru aeroterme, unde gazele arse sunt folosite pentru încălzirea halelor, consumul de aer 

pentru 1 l de motorină este determinat din datele tehnice ale echipamentului, respectiv: 
• consum combustibil – 5 l/h 
• debit de aer – 1.400 mc/h 
• consum de aer/kg = 280 mc 

 
Traficul de incintă 

Acesta este reprezentat de; 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul furajelor 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul purceilor destinați 

supunerii procesului de creștere și îngrășare 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul porcilor care sunt livrați 

către abatoare 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor (tractor cu vidanjă) care asigură transportul 

dejecțiilor lichide (din bazinele vidanjabile pe terenurile destinate fertilizării) 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul deșeurilor generate pe 

amplasament 
� activitatea internă  

Luând în calcul activitatea companiei anterior extinderii activității și după punerea în 
funcțiune a capacității mărite de la 1664 la 3664 capete/serie, se estimează că se vor realiza câte 
200 curse/serie cu un tractor cu vidanjă, pentru transportul dejecțiilor către laguna de colectare, 
respectiv 100 curse/serie pentru împrăștierea dejecțiilor pe terenurile agricole. 

Consumul specific de motorină al tractorului folosit în transportul dejecțiilor este, în 
medie, de 17 l la 100 km. 

Debitele masice ale poluanților evacuați în atmosferă cu gazele de eșapament provenite de 
la mijloacele de transport și utilajele folosite în traficul de incintă au fost calculate conform 
Metodologiei de calcul a contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006. 

Poluanții emiși sunt formați din pulberi, dioxid de sulf, monoxid de carbon, oxizi de azot, 
poluanți organici persistenți (POP), compuși ai metalelor grele (cu precădere cadmiu). Acești 
poluanți au fost calculați cu aceleași formule ca în cazul calculului emisiilor de poluanți de la 
utilajele și mijloacele auto de transport utilizate în etapa de implementare a proiectului. 

Luând în analiză și programul de desfășurare a activității sau calculat debitele masice 
medii orare ale poluanților rezultați. Valorile obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 19: debitele masice medii orare ale poluanților rezulta ți 

 Debit masic mediu 
(g/h) 

NOx SO2 PM POP Cd 
Toate sursele 118,3 2,07 19,6 0,0098 0,000028 

 

Sursele sunt nedirijate, respectiv aerul impurificat nu este preluat și evacuat printr-un 
sistem de exhaustoare. În acest caz nu se pot calcula concentrațiile poluanților la emisie. Poluanții 
evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă. Condițiile de dispersie de pe 
amplasamentul analizat sunt foarte bune. 

Analizând debitele masice de poluanți evacuați în atmosferă se poate concluziona că 
această sursă de poluare este nesemnificativă, cu atât mai mult dacă se face comparația cu 
cantitățile de poluanți emiși pe arterele de circulație (strada turnului și Strada Nouă) aflate în 
imediata apropiere a obiectivului analizat. 

 
 
 

2.5.3. Poluarea solului și subsolului 
 

Sursele posibile de poluare a solului sunt: 
• posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și 

utilajele care deservesc activitatea de construire și apoi la activitățile specifice din 
etapa de exploatare  

• posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și 
utilajele care deservesc activitatea de exploatare  

• posibile scurgeri de dejecții de la bazinele de colectare dejecții și de la lagună. 
 
Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția solului și a subsolului 
Pentru a se evita poluarea solului au fost prevăzute următoarele măsuri: 

� se asigură, la termen, verificarea mijloacelor auto care deservesc activitatea de 
construire; 
� nu sunt amenajate depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât cele cu 
dotările corespunzătoare prevederilor legale; 
� lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se 
efectuează numai în locuri special amenajate în acest sens; 
� nu se practică spălarea utilajelor și a mijloacelor auto în cadrul amplasamentului, cu 
excepția spălărilor pentru igienizarea mijloacelor de transport a deșeurilor 
nepericuloase de origine animală; 
� alimentarea cu motorină și cu lubrifianți a utilajelor se face cu asigurarea tuturor 
condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului în locuri 
special amenajate – stații de distribuție carburanți; 
� toate utilajele și mijloacele auto folosite în activitatea de construire și apoi în 
activitatea de incinerare rulează pe drumuri amenajate și sunt parcate doar pe 
platformele betonate  
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� deșeurile rezultate din activitatea de creștere și îngrașare a porcilor sunt colectate în 
recipiente speciale amplasate în zonă amenajată corespunzător; 

� se monitorizează frecvent bazinele și laguna de colectare a dejecțiilor pentru a 
preveni scurgerile accidentale de dejecții. 
 

2.5.4. Zgomot și vibra ții  
 

Proiectul care urmează să fie implementat nu constituie o sursă importantă de zgomot sau 
vibrații. 

În perioada de implementare a proiectului, respectiv lucrările de modernizare și reabilitare 
grajd C6 și construire lagună, se vor produce zgomote și vibrații dar nivelul acestora nu va genera 
disconfort față de populație cu atât mai mult cu cât obiectivul analizat  se află situat la o distanță 
mare față de zonele locuințelor. 

 

2.5.5. Lumin ă, căldur ă, radiații  
 
Proiectul care urmează să fie implementat nu constituie o sursă de radiații. 
 
 
 

2.5.6. Cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de 
construire și funcționare 

 

Deșeuri rezultate în etapa de construcție 
Regimul gospodăririi deșeurilor produse în faza de execuție, va face obiectul organizării de 

șantier, în conformitate cu legislația în vigoare.  
B. 1. Deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului 

„MODERNIZARE ADĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” 
Tipurile de deșeuri prognozate a fi generate în perioada de realizare a proiectului sunt 

următoarele: 
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Tabel 20: Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de construire 

Nr. 
crt.  

Tip deșeu Cod 
deșeu6 

Sursa generatoare Mod de 
eliminare 
și/sau 

valorificare 

Cantități 
estimate 

1 Ambalaje de hârtie și 
carton 

15 01 01 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

2 Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

3 Materiale plastice 
(PEID) 

17 02 03 Realizarea rețelelor 
interioare de alimentare 
cu apă și evacuare ape 
uzate 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

4 Beton 17 01 01 Realizare stației de 
pompare  

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

 
10 kg 

5 Resturi de balast 17 05 08 Realizarea pardoselilor Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

6 Cabluri  17 04 11 Racordare la energie 
electrică 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

2 kg 

7 Materiale de construcție 
pe bază de gips 

17 08 02 Decaparea tencuielilor Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

20 kg 

8 Fier și oțel 17 04 05 Realizarea 
împrejmuirilor 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

50 kg 

9 Amestecuri de  deșeuri 
de la construcții și 
demolări, altele decât 
cele menționate la 17 09 
01, 17 09 02 și 17 09 03 

17 09 04 Decopertarea tencuielilor  Se folosesc ca 
material de 
umplutură 

pentru fundația 
stației de 

50 kg 

                                                 
6 Clasificarea şi codificarea deșeurilor conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de 
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 
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pompare 
10 Sticlă 17 02 02 În locuirea ferestrelor Se valorifică 

prin operatori 
economici 
autorizați 

20 kg 

11 Deșeuri menajere 20 03 01 Activitatea personalului 
din șantier 

Se predau către 
operatori de 
salubritate 

0,1 mc 

 
 

 
A. 2. Deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului  

„CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” 
 

Tabel 21: deșeuri generate pe amplasament în timpul realizării proiectului 

Nr. 
crt.  

Tip deșeu Cod 
deșeu7 

Sursa generatoare Mod de 
eliminare 
și/sau 

valorificare 

Cantități 
estimate 

1 Ambalaje de hârtie și 
carton 

15 01 01 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

5 kg 

2 Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 Ambalaje ale 
materialelor de 
construcție folosite și ale 
echipamentelor propuse 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

5 kg 

3 Materiale plastice 
(PEHD, PVC) 

17 02 03 Realizarea membranei 
impermeabile a lagunei și 
a conductelor drenante 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

10 kg 

4 Fier și oțel 17 04 05 Realizarea împrejmuirii 
amplasamentului lagunei 

Se valorifică 
prin operatori 

economici 
autorizați 

20 kg 

5 Pământ 17 05 04 Excavarea cavității 
principale 

Se folosește la 
fixarea 

rambleului 
perimetral 

4.000 m3 

6 Deșeuri menajere 20 03 01 Activitatea personalului 
din șantier 

Se  transportă 
în fermă pentru 

a fi predate 
către operatori 
de salubritate 

0,1 mc 

                                                 
7 Clasificarea şi codificarea deșeurilor conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de 
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 
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Deșeuri rezultate în etapa de exploatare 

 

B. 1.  Deșeuri generate pe amplasament în timpul desfășurării activității din cadrul 
fermei de creștere și îngrășare a porcilor PIG Elita 

Tipurile de deșeuri prognozate a fi generate în timpul exploatării fermei sunt următoarele: 
 

Tabel 22: deșeuri prognozate a fi generate în timpul exploatării fermei 

         Denumire deșeu Cod deșeu8 Mod propus de eliminare / 
valorificare a deșeurilor 

Cantități 
estimate 

anual 
Deșeuri municipale 

amestecate 
20 03 01 

 
Se colectează în pubele de plastic și 

sunt ridicate periodic de operator 
autorizat pentru depozitare finală la 

depozit conform 

6 m3/an 

Ambalaje de hârtie și carton 15 01 01 Se colectează selectiv și se valorifică 
prin agenți economici autorizați 

5 kg/an 

Ambalaje de materiale 
plastice 

15 01 02 Se colectează selectiv și se valorifică 
prin agenți economici autorizați 

 
5 kg/an 

Deșeuri de țesuturi animale 
(mortalități) 

02 01 02 Se stochează temporar în ladă 
frigorifică și se elimină prin 

incinerare-agenți economici autorizați 

500 kg/an 

Materii fecale, urină și 
gunoi de grajd de la 

animale(inclusiv resturi de 
paie) efluente, colectate 
separat și tratate în afara 

incintei 

02 01 06 Se colectează în canalele de sub boxe 
și se transportă în afara 

amplasamentului pentru a fi utilizate 
ca îngrășământ natural pentru 
fertilizarea terenurile agricole 

2.000 m3/an 

Deșeuri de ambalaje 
provenite de la substanțele 

de dezinfecție 

15 01 10* Se colectează separat și se predau 
către operatori economici autorizați 

5 kg/an 

Deșeuri sanitare (deșeuri a 
căror colectare și eliminare 

fac obiectul unor măsuri 
speciale privind prevenirea 

infecțiilor) 

18 02 02* Se colectează separat și se predau 
către operatori economici autorizați 

5kg/an 

 

  

A. 2.  Deșeuri generate pe amplasament în timpul desfășurării activității  de stocare 
temporară a dejecțiilor  provenite de la  ferma de creștere și îngrășare a porcilor PIG 
Elita SRL 

                                                 
8Clasificarea și codificarea deșeurilor s-a realizat potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de 
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului, conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor 
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Nu rezultă deșeuri din activitatea de stocare temporară a dejecțiilor. Dejecțiile stocate în 
lagună, vor fi împrăștiate pe terenurile agricole în perioadele favorabile ale anului, după 
fermentare. 
 

3. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE 
 

În conformitate cu prevederile ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului (Anexa 1 a Ordinului M.M.A.P. nr. 269/2020), alternativele sunt 
modalităţi diferite de a realiza proiectul pentru a îndeplini obiectivul convenit. Alternativele pot 
lua diverse forme şi pot varia de la ajustări minore ale proiectului, la o reimaginare completă a 
proiectului. 

Tot în ghid se precizează că, identificarea şi luarea în considerare a alternativelor poate 
oferi o oportunitate concretă de a adapta designul proiectului în vederea minimizării impactului 
asupra mediului şi, astfel, a minimizării efectelor semnificative ale proiectului asupra mediului. 

Numărul de alternative la un proiect propus este, în teorie, infinit, având în vedere că 
directiva nu precizează câte alternative trebuie luate în considerare. Numărul de alternative care 
trebuie evaluate trebuie să fie luat în considerare împreună cu tipul de alternative, adică 
"alternative rezonabile". 

La analiza alternativelor trebuie avute în vedere inclusiv costurile măsurilor de 
monitorizare propuse pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau eliminarea efectelor adverse 
semnificative, având în vedere că acestea pot face proiectul nefezabil din punct de vedere 
economic. 

În cele din urmă, alternativele trebuie să fie capabile să asigure îndeplinirea obiectivelor 
proiectului într-o manieră satisfăcătoare şi ar trebui, de asemenea, să fie fezabile în ceea ce 
priveşte criteriile tehnice, economice, politice şi de altă natură, relevante în contextul proiectului.  

Din punct de vedere tehnic, în acest moment, nu se pune problema necesității unor variante 
alternative ale proiectului. 
Se poate considera că motivul alegerii variantei prezentate este acela al aplicării de către titularul 
activității a celor mai bune tehnologii disponibile în realizarea proiectului.  

Titularul proiectului nu dispune de un amplasament alternativ și fiind un proiect de 
extindere a unor spații existente în care se desfășoară același tip de activitate, nu este relevantă 
analiza alternativelor. 

Locația se pretează desfășurării activității de creștere a porcilor și dispune de una din cele 
mai bune tehnologii disponibile referitoare la sistemul de creștere și echipamentele cu care sunt 
dotate adăposturile pentru porci, cu rezultate bune privind reducerea impactului supra factorilor de 
mediu. 

 

 

4. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE ST ĂRII ACTUALE A 
MEDIULUI 

4.1. Aspecte ale stării actuale a mediului 
 

 APA- CONDIȚIILE HIDROGEOLOGICE ALE AMPLASAMENTULUI  
 

Amplasamentul  studiat se află în bazinul hidrografic Siret. 
Râul Siret este un curs de apă din NE-ul României, afluent al Dunării la Galați.  
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Izvorăște din Munții Carpați Păduroși aflați în Bucovina de Nord (astăzi regiunea 
Cernăuți a Ucrainei), la o altitudine de 1.238 m. Izvoarele sale se află în apropiere de 
localitatea Șipotele pe Siret (raionul Vijnița).  

Siretul parcurge 647 km (dintre care 559 km pe teritoriul României și 88 km pe teritoriul 
Ucrainei) și se varsă în Dunăre, lângă orașul Galați. Dintre afluenții fluviului, are cel mai mare 
bazin hidrografic din România 

Debitul mediu multianual variază între 200 m3/s și 250 m3/s.  
Cel mai mare debit maxim înregistrat la postul hidrometric Malu Spart a fost de 1380 m3/s, 

produs în anul 1979, înainte de realizarea acumulărilor din amonte (Goleşti, Zăvoiul Orbului, 
Ogrezeni). 

De regulă, scurgerea și curgerea maximă a apei în bazin are loc primăvara (martie –mai), 
iar cea minimă are loc iarna (decembrie – februarie). 

Cel mai apropiat curs de apă este râul Râmna, la o distanță de 2,2 km față de 
amplasamentul studiat. 

 
 
AERUL 

Clima 
Există o serie de factori genetici ai climei care influențează repartizarea pe glob, aceștia 

fiind reprezentați de radiația solară, circulația generală a atmosferei, cât și suprafața subiacentă 
activă.9 

La nivelul circulației generale a atmosferei sunt patru forme de manifestare cu consecințe 
asupra climatului României și anume: circulația vestică, circulația polară, circulația tropicală și 
circulația de blocare, dintre acestea cea mai mare predominanța având-o circulația vestică.10 

Sub aspectul suprafeței active cel mai important rol îl joacă relieful deoarece acesta 
influențează trăsăturile climatului. După diversitatea formelor de relief la nivel regional se 
influențează mai multe tipuri de climă: clima de munte, climă de dealuri și podișuri, climă de 
câmpie și climă de litoral.11 

În acest sens, cu excepția climatului de litoral, toate tipurile de climă se găsesc în cadrul 
Regiunii Sud Est tipuri de climă influențate de varietatea unităților de relief prezente în regiune. 

Clima Regiunii Sud Est se înscrie în caracteristicile generale ale climatului temperat 
continental moderat de tranziție, cu o serie de particularități locale, date de anumiți factori (relief, 
Marea Neagră, Dunărea). 

Teritoriul judeţului Vrancea aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală (ţinutul 
climatic al Câmpiei Române). Datorită omogenităţii reliefului de câmpie, regimul climatic general 
se caracterizează printr-o omogeniate evidentă, exprimată prin veri foarte calde, cu precipitaţii 
reduse, ce cad mai ales sub formă de averse, şi prin ierni relativ reci marcate uneori de viscole 
puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire, care provoacă discontinuităţi. In extremitatea 
sudică, unde este localizat şi amplasamentul studiat, se individualizează topoclimatul specific al 
luncii Dunării, cu veri mai calde şi ierni mai blânde decât în restul câmpiei. 

Circulaţia generală a atmosferei este caracterizată prin frecvenţe mari ale advecţiilor de aer 
temperat-oceanic, din V şi NV (mai ales în semestrul cald) şi ale advecţiior de aer temperat-
continental, din NE şi E (mai ales în semestrul rece). Acestora li se adaugă pătrunderile mai rare 
de aer arctic din N, de aer tropical-maritim din SV şi S şi de aer tropical-continental din SE şi S. 
Temperatura aerului prezintă o scădere uşoară orientată de la SE către NV, urmărind scăderea 
generală a sumelor medii ale radiatiei solare globale. 

                                                 
9
 Geografia României, voi. I, 1983 

10
 ibidem, 1983 

11
 ibidem, 1983 
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Pentru analiza factorilor climatici existenți în zona analizată s-au folosit date înregistrate la 
stația meteorologică din Focșani. 

Totodată s-a montat de către specialiștii de la S.C. Dvori Prest S.R.L. o stație 
meteorologică profesională pentru a se înregistra și parametrii locației analizate. Cu ajutorul 
acesteia s-au monitorizat, în perioada 01.10.2018 – 23.11.2018, următorii parametrii climatici: 

• direcția vântului 
• viteza vântului 
• intensitatea vântului 
• cantitatea de precipitații 
• umiditatea aerului 
• nebulozitatea 
• presiunea atmosferică 

A fost folosită o stație meteo profesională wireless Davis Instruments Vantage Vue #6250 
cu software WeatherLink IP. 

 
Figură 9: stația meteo folosită pentru monitorizarea amplasamentului 

Valorile înregistrate ale parametrilor monitorizați au fost prelucrate cu un soft profesional 
și apoi transpuse în graficele de mai jos: 
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Grafic 1: evoluția presiunii și a umidității atmosferice 

 
 
 
 
 
 



             

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectele: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 

„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  
TITULAR: SC PIG ELITA SRL  

 

 

64 
  

 

 
Grafic 2: evoluția temperaturii și a umidității atmosferice 
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Grafic 3: evoluția direcției vântului 
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Grafic 4: evoluția direcției vântului 
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Temperatura și precipitațiile medii12 

Variațiile anuale ale acestor parametrii sunt prezentați în figurile de mai jos. 

 
Figură 10: modelarea variației anuale pentru temperatură și precipitații 

 
"Maxima medie zilnică" (linia roșie continuă) arată temperatura maximă medie a unei zile 

pentru fiecare lună pentru Vrancea. De asemenea, "minima medie zilnică" (linia albastră continuă) 
arată media temperaturii minime. Zilele calde și nopțile reci (liniile punctate albastre și roșii) arată 
media celei mai calde zile și a celei mai reci nopți ale fiecărei luni din ultimii 30 de ani. 

                                                 
12 sursa - meteoblue 
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Figură 11: modelarea variației anuale a însoririi și a nebuloasei 

Graficul arată numărul lunar de zile de soare, parțial înnorate, înnorate și cu precipitații. 
Zilele cu mai puțin de 20% acoperire cu nori sunt considerate însorite, cele cu 20-80% acoperire 
ca parțial înnorate iar cele cu peste 80% ca înnorate. 

 
TEMPERATURI MIXTE 

 
Figură 12: modelarea variației anuale a temperaturilor maxime și minime 
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Diagrama temperaturii maxime pentru Vrancea afișează câte zile pe lună se ating anumite 
valori pentru temperaturi. 

CANTITATEA DE PRCIPITAȚII 

 
Figură 13: modelarea variației anuale a cantităților de precipitații  

Diagrama precipitațiilor pentru Vrancea arată în câte zile pe lună este atinsă o anumită 
cantitate de precipitații. 
 
 
 

Regimul vântului13 
Frecvența anuală a vântului pe direcții 14 

 
 
VITEZĂ VÂNT 

                                                 
13 Rapoarte privind starea factorilor de mediu 
14 sursa - meteoblue 
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Figură 14: modelarea variației anuale a vitezei vântului 

Diagrama pentru Vrancea indică zilele dintr-o lună în care vântul atinge o anumită viteză. 
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Figură 15: roza vânturilor 

Roza vânturilor pentru Vrancea arată câte ore pe an bate vântul din direcția indicată. 
Exemplu SV: Vântul bate dinspre Sud-Vest (SV) spre Nord-Est (NE). 
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Frecvența calmului 
Frecvența calmului în județul Vrancea este relativ scăzută datorită așezării geografice a 

județului care determină frecvența ridicată a vânturilor din VNV și NV.  
Calmul atmosferic este determinat de persistența maselor de aer stabil, ceea ce permite 

concentrarea poluanților deasupra localităților și deci accentuarea poluării aerului. 
 
Relația dintre regimul eolian și calitatea aerului 
Evoluția poluanților în mediul aerian reprezintă rezultatul unor procese de transport în care 

are loc transferul de substanță poluantă (transfer de masă și energie) prin acțiuni mecanice de tip 
difuziv-convectiv și de dispersie. Analiza fizică a fenomenelor de poluare atmosferică se referă în 
primul rând la caracteristicile difuzive, la puterea dispersivă și la capacitatea de diluție ale aerului 
atmosferic. Ansamblul acestor caracteristici difuziv-dispersive ale atmosferei au fost denumite 
generic difuzibilitatea atmosferei, adică acea capacitate specifică a zonei respective de a se 
autopurifică prin dispersia noxelor (M. Marcu, 1983). 

Capacitatea atmosferei de a dispersa poluanții (gradul de difuzibilitate al aerului) este 
condiționată, din punct de vedere meteorologic, de acei parametrii fizici care definesc starea 
dinamică și termică a aerului atmosferic: mișcările aerului și gradientul termic vertical, respectiv 
vântul, curenții convectivi verticali și turbulența atmosferică și stratificația termică a stratului 
inferior al troposferei (stratul limită). 

Vântul are un rol important în vehicularea poluanților. El poate intensifica acțiunea de 
poluare sau din contră, cea de curățire a atmosferei urbane. Direcția vântului influențează favorabil 
sau defavorabil în funcție de o serie de factori naturali și antropici: forma, mărimea, amplasarea 
localiții față de sursele de poluare, natura și intensitatea emisiilor și așezarea geografică. 

Vântul contribuie la împrăștierea poluanților la distanțe mai mari sau mai mici față de sursă 
în funcție de direcția și viteza sa, iar în condiții de calm, poluanții staționează în apropierea sursei. 

Viteza vântului are și ea o importanță deosebită în procesul de difuzie a poluanților, 
concentrația acestora fiind invers proporțională cu viteza vântului. 

În cazul localității Gologanu în raport cu obiectivele analizate, perioada în care vântul bate 
dinspre complexul de porci înspre localitate avem: 

o direcția E – V 
o direcția S – N  
o direcția ESE – VNV 
o direcția SE – NV 

Amplasamentele analizate se află în partea de est și sud-est a localității Gologanu. 
 

SOLUL ȘI GEOLOGIA SUBSOLULUI 
         Judeţul Vrancea are o cuvertură de soluri foarte variată şi complexă, datorită diversităţii 
condiţiilor geografice.  
          În Câmpia Siretului, ele sunt constituite din cernoziomuri levigate şi compacte, precum şi 
cernoziomuri freatice-umede levigate, ce ocupă partea mai joasă a câmpiei înalte. O caracteristică 
pentru câmpia joasă şi luncile râurilor este existenţa solurilor aluvionare cu carbonaţi. Glacisul 
subcarpatic şi dealurile înalte estice sunt acoperite cu soluri brune-gălbui, soluri brune tinere de 
grohotişuri. În văile principale se găsesc soluri aluvionare nisipoase crude, necarbonate, 
superficiale, poduri de terase cu soluri brune de pădure, soluri luto-nisipoase, luto-argiloase sau 
brune podzolite cu pseudoglei.  
         Culmile dealurilor din partea înaltă a depresiunii şi culmile dealurilor sud-estice, unde 
procesul de eroziune este foarte activ, au un înveliş de soluri brune, brune-gălbui tipice şi divers 
podzolite, în mare parte cu caracter scheletic. În regiunea dealurilor înalte vestice, terenurile sunt 
acoperite cu soluri brune, brun-gălbui tipice şi brun-gălbui crude superficiale, cu soluri brune în 
diferite stadii de eroziune.  
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Figură 16: tipurile de sol din zona studiată (Sursa: atlas.anpm.ro) 

 
 

 
 
 BIODIVERSITATEA 
 

Amplasamentul analizat nu se află situat în interiorul sau în vecinătatea unor areale 
sensibile. 

Cele mai apropiate arii protejate sunt: 
• Aria naturală protejată ROSCI0162 - Lunca Siretului Inferior situată la o distanță 

de cca 13 km  
• Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0141 - Subcarpații Vrancei situată 

la o distanță cca. 19 km 
Localizarea proiectului în raport cu cele două arii naturale protejate este reprezentată în 

figura următoare: 
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Figură 17: localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate (Sursa: Google Earth) 
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MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC 
 

Amplasamentul se află în extravilanul comunei Gologanu, în partea de sud a județului 
Vrancea, la o distanță de 12 km de municipiul Focșani. 

Legătura cu reședința a județului este asigurată pe cale rutieră (drumul național DN2N). 
Conform rezultatelor recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Gologanu era 

de 3.040 locuitori. 
Amplasamentul studiat se află situat în apropierea zonelor cu potențial cerealier ridicat, de 

unde se asigură necesarul de materii prime furajere. 
Amplasamentul analizat se află situat într-o zonă destinată exclusiv activităților agricole.  
Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social și economic prin 

dezvoltarea activităților economice locale, piața de muncă, investițiile locale. 
 
 

4.2. Colectarea datelor și metode de efectuare a investigărilor 
 

Lista de referință care detaliază sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în 
prezentul Raport privind Impactul asupra Mediului se regăsește la Capitolul 12 al prezentei lucrări. 

Metodele folosite pentru evaluarea impactului asupra factorilor de mediu sunt descrise în 
Capitolul 6 al lucrării. 
 
 

5. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU RELEVAN ȚI SUSCEPTIBILI A FI 
AFECTAȚI DE PROIECT 

5.1. Populația și sănătatea umană 
 

Amplasamentul analizat se află situat într-o zonă destinată exclusiv activităților agricole. 
Cea mai apropiată locuință se află situată la o distanță de cca. 200 m față de ferma de porci.  
Laguna de colectare a dejecțiilor porcine se va amplasa la o distanță de 1,7 km față de prima 

locuință și la o distanță de 1,5 km față de complexul PIG ELITA. 
Din motivele prezentate mai sus nu se pune problema existențe unui impact negativ asupra 

populației și a sănătății umane rezultate din activitatea de creștere a porcilor. 
Dezvoltarea activității companiei PIG ELITA SRL prin implementarea proiectului analizat va 

avea un impact pozitiv asupra populației prin crearea de noi locuri de muncă și producția de carne de 
porc autohtonă. 

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire cât și în faza de 
exploatare a obiectivelor, nu vor avea efecte negative asupra așezărilor umane și nu se impun măsuri 
suplimentare de protecție a așezărilor umane sau a altor obiective de interes public. 

 
 

 

5.2. Biodiversitatea 
 

Date fiind caracteristicile amplasamentului analizat nu se pune problema existenței unui 
impact negativ asupra biodiversității rezultat din implementarea proiectului. 
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5.3. Terenurile și solul 
 

Sursele posibile de poluare a solului sunt: 
� posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și 

utilajele care deservesc obiectivele; 
� pierderi accidentale de motorină din rezervorul grupului electrogen sau a motopompei 

sau în timpul alimentării acestora; 
� scurgeri accidentale de dejecții lichide de la laguna de stocare temporară a dejecțiilor. 

 
Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția solului și a subsolului 
Pentru a se evita poluarea solului au fost prevăzute următoarele măsuri: 

� se asigură, la termen, verificarea funcționalității motoarelor termice ale mijloacelor 
auto care deservesc activitatea de construire; 
� nu sunt amenajate depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât cele cu dotările 
corespunzătoare prevederilor legale; 
� lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se 
efectuează numai în locuri special amenajate în acest sens; 
� nu se practică spălarea utilajelor și a mijloacelor auto în cadrul amplasamentului, cu 
excepția spălărilor pentru igienizarea mijloacelor de transport a deșeurilor nepericuloase 
de origine animală; 
� alimentarea cu motorină și cu lubrifianți a utilajelor se face cu asigurarea tuturor 
condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului în locuri special 
amenajate – stații de distribuție carburanți; 
� titularul dispune de facilitate de stocare temporară a dejecțiilor, în conformitate cu 

Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole; bazinul de colectare a dejecțiilor este prevăzut cu  colectare de control a 
eventualelor infiltrații, dispuse longitudinal, pe sub fundul bazinului. 

 

 

5.4. Apa 
 

       Obiectivul studiat este amplasat în bazinul hidrografic Siret, curs de apă Râul Râmna. 
       În prezent, alimentarea cu apă a complexului, se realizează din două surse: 
- puț forat cu H = 32 m, Nhs = 10, Qcap = 1,5 l/s, apa fiind folosită pentru adăparea 
animalelor; 
- branșament de la rețeaua publică a comunei Gologanu, apa fiind folosită în scop potabil și 
igienico-sanitar; 
        Prin implementarea proiectului de modernizare grajd C6, branșamentul de alimentare cu 
apă, din rețeaua stradală, va fi menținut, iar forajul folosit pentru adăparea animalelor se 
constitui în foraj de monitorizare. 
         Pentru alimentarea cu apă în scop tehnologic se va executa un  foraj de exploatare, ce 
urmează a fi amplasat în zona de nord a amplasamentului, tubat cu o coloană definitivă – 
PVC R10, De 160 mm cu adâncimea de 60 ml.  
        Forajul va fi echipat cu o electropompă submersibilă, multietajată, verticală cu Q = 2,8 
mc/h, H = 60 mca. Din această rețea de alimentare cu apă tehnologică, se vor dezvolta trei 
rețele de alimetare cu apă, după cum urmează: 

- două rețele, din conductă PE ID De 50, Pn6, ce vor alimenta cu apă adăposturile C5 și C6; 
- o rețea, din conducta PE ID De 25, Pn6, ce va alimenta cu apă locurile de consum din  
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 camera de disecție. 
Apa necesară pentru stingerea incendiului va fi stocată într-un rezervor cu volumul de 

80 mc, vertical, într-o structură termoizolantă din panouri sandwich. 
Rezerva intangibilă de apă va fi folosită pentru situații de avarie și compensare orară. 
Pentru intervenția de stingere a incediilor vor fi motați doi hidranți exteriori. 

 
- Canalizare: evacuarea apelor uzate se realizează prin intermediul rețelei de canalizare din 
incintă. 

         În prezent, apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar și de la sediul administrativ sunt 
colectate prin intermediul unei rețele de canalizare interioare executate din conducte PVC, și 
descarcate într-un bazinul etanș vidanjabil B1 cu V = 12 m3. Vidanjarea bazinului de stocare ape 
uzate menajere se realizează periodic de către SC TOTAL RECUP Jariștea, conform contractului de 
prestări servicii nr. 159 din 27.02.2015. 

 Apele uzate contaminate colectate din camera de disecție vor fi transportate către bazinul 
vidanjabil etanș B5 cu V = 5 mc, propus spre construire. 

 Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halei C5 sunt colectate în două bazine B2 și 
B3, care sunt situate sub grajd, și au dimensiunile 72,50 x 7,73 x1,50 m fiecare, prin intermediul unor 
plăci de pardoseală din beton armat cu fante (1,7 x 30 cm) dispuse sub boxe.  

 Apele uzate tehnologice împreună cu dejecțiile din adăpostul C6, vor fi direcționate către 
bazinul vidanjabil etanș B4, realizat din beton armat, printr-o rețea de canalizare ce urmează a fi 
realizată din conductă PVC SN4, De 315 mm. 

 Dejecțiile semilichide colectate în cele trei bazine (două existente pe amplasament și unul 
urmeză a fi construit), vor fi preluate cu vidanja proprie și transportate la laguna de colectare dejecții 
ce urmează a fi construită.  

 Apele pluviale potențial curate, colectate de pe amplasament (incinte construite și betonate) 
sunt preluate și dirijate pe spațiile verzi din incintă, pe terenul limitrof al fermei și în șanțurile de 
gardă ale căilor de acces. 

În cadrul amplasamentului lagunei de colectare a dejecțiilor, se va realiza un puț de diametru 
mare, Dn 1000 mm, tubat cu tuburi de beton și adâncimea de 10 ml, care va fi utilizat ca sursă de 
alimentare cu apă de diluție. 

Debitul de alimentare cu apă, din puț, pentru asigurarea diluției dejecțiilor, se va realiza cu o 
motopompă mobilă. 

Se estimează un consum de apă pentru diluție de 15,150 mc/an. 
 

Compușii din apele uzate generate vor fi specifici acestor tipuri de ape. 
Cauzele care pot determina o potențială poluare a apelor de suprafață precum și a apelor 

freatice, prin infiltrarea poluanților în pânza freatică, în timpul desfășurării activității de 
implementare a proiectului precum și în etapa de funcționare pot fi legate de: 

• accidente în funcționarea normală a utilajelor folosite la lucrările de construire 
(macara, motostivuitor) care să genereze posibile pierderi accidentale de lubrifianți 
și/sau carburanți  

• posibile deteriorări accidentale ale rezervoarelor de motorină de la mijloacele auto 
care deservesc activitatea   

• posibile pierderi accidentale de lubrifianți de către utilajele sau mijloacele auto care 
deservesc activitatea  

• scurgeri accidentale de dejecții lichide de la laguna de stocare temporară a dejecțiilor. 
 

Analizând informațiile de mai sus este practic imposibil să se producă o poluare a apelor de 
suprafață rezultată din activitatea companiei. 

Rămâne totuși probabilitatea foarte mică de a se genera accidental o poluare a apelor freatice 
dacă nu se iau măsuri de prevenire.  
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Pentru a se evita poluările accidentale ale apei de suprafață și a apei freatice se recomandă: 
� se va asigura la termen verificarea funcționalității motoarelor și a altor instalații din 

dotare 
� se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil a mijloacelor auto 

care deservesc activitatea  
� interzicerea amenajării unor depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât cele 

deja existente și care îndeplinesc normele de protecție a mediului; 
� lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se vor 

efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara zonei de construire; 
� este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului cu excepția spălărilor 

pentru dezinfectare 
� alimentarea cu motorină și cu lubrifianți se va face cu asigurarea tuturor condițiilor de 

evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului; 
� stocarea temporară a dejecțiilor se va face în conformitate cu Codul de bune practici 

agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; bazinul 
de colectare a dejecțiilor este prevăzut cu  colectare de control a eventualelor 
infiltrații, dispuse longitudinal, pe sub fundul bazinului. 

� orice poluare a apelor de suprafață sau a acviferului freatic constatată, indiferent de 
cauzele poluării acesteia, va fi semnalată imediat la Administrația Bazinală de Apă 
Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vancea și la Garda de Mediu Vrancea 

 
Poluanți evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări 

Din activitatea desfășurată de PIG ELITA SRL pe locația analizată rezultă ape uzate menajere 
și ape uzate tehnologice. Aceste ape uzate nu sunt evacuate în canalizarea publică, ele fiind colectate 
în bazine vidanjabile. De aici vor fi preluate prin vidanjare, de către companii autorizate și duse în 
stația de epurare a municipiului Focșani. 

Pentru o estimare corectă a cantităților de poluanți care rezultă din activitățile care se vor 
desfășura pe amplasament după implementarea tuturor proiectelor avute în vedere trebuie estimate 
mai întâi cantitățile de ape uzate care pot rezulta din activitatea de pe amplasament. 

 
Breviarul de calcul15 
1. Necesarul de apa 
1.1 Necesarul de apă de uz menajer, pentru personalul angajat : 
1.1.1 Structura necesarului de apă, de uz menajer: 
Necesarul de apă cuprinde apă pentru: 
 Nevoi igienico-sanitare ale personajului angajat, 4 angajați: Igiena sanitară a acestora, Ngi; 
În cazul acestui tip de consum, datorită valorilor acestora, debitele de apă pentru nevoi proprii 

ale sistemului de alimentare cu apă, cel pentru acoperirea pierderilor de apă tehnic admisibile, în 
sistem, se neglijează. 

Necesarul de apă, pentru nevoi igienico-sanitare ale personajului angajat, se consideră de 80 
l/om și zi. 

Se preconizează că, în cadrul acestui obiectiv de investiții, iși vor desfașura activitatea, un 
număr de 4 persoane. 

 
1.1.2 Determinarea necesarului de apă, de uz menajer: 
Necesarul de apă, pentru igiena angajaților: 
Ngi = 4 persoane x 80 l/om și zi = 320 l/zi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Ngi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 

                                                 
15 Informațiile privind breviarul de calcul al necesarului de apă, sunt preluate din MEMORIUL TEHNIC DE 
PREZENTARE elaborat de SC DM FLUID PROIECT SRL 
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Qni zi med = Ngi = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qni zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qni zi max = Kzi * Qni zi med. 
Kzi - coeficient supraunitar ce ține seama de neuniformitatea consumului orar raportat la 

perioada unei zile 
Kzi = 4,0 
Qni zi max = Kzi x Qni zi med =0,32 x 4= 1,28mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qni zi max = 1 ,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qni orar max = Korar * Qni zi max. 
Korar - coeficient ce ține seama de neuniformitatea consumului orar in ziua de maxim 

consum. 
Korar = 6 
Qni orar max = Korpr x Qni zi max= 6 x 0,053 = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
Qni orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
 
Determinarea cerinței de apă, de uz menajer: 
În cazul acestui tip de consum, se consideră Ks = 1,0; Kp = 1,0. 
Qci zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qci zi max = 1,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qci orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s. 
Debitul de intervenție la incendiu, de 5 l/s, pentru o perioadă de timp de 3 ani, reprezentând 

rezerva intangibilă, de intervenție la incendiu, de 54 mc, cantonată în rezervorul de înmagazinare, 
rămâne constantă și nu se ia în calculul necesarului de apă. 

Determinarea debitelor de ape uzate, de uz menajer, ce ajung în bazinul vitanjabil, existent: 
Se consideră că, din întreaga cantitate de debite de ape uzate, de uz menajer, utilizate, întreaga 

cantitate ajunge în rețeaua de canalizare exterioară și apoi, în bazinul vitanjabil, astfel: 
Qsi zi med = 0,32 mc/zi = 0,013 mc/h = 0,0037 l/s. 
Qsi zi max = 1,28 mc/zi = 0,053 mc/h = 0,014 l/s. 
Qsi orar max = 0,318 mc/h = 0,088 l/s.  
Aceste debite de ape uzate, de natură fecaloid – menajeră, colectate în bazinul vitanjabil, vor 

fi transportate, pe bază de contract de prestări servicii, de către societăți de profil, la stația de epurare, 
în vederea tratării avansate. 

 
1.1.3 Determinarea necesarului de apă, de uz tehnologic: 
Necesarul de apă, de uz tehnologic, Ntehn, cuprinde debitele necesarului de alimentare cu 

apă, pentru: 
- Debitul specific de apă pentru adăparea suinelor, Nas; 
- Debitul specific de apă pentru realizarea stratului de apă, de sub grătare, de colectare a 

dejecțiilor, ce se evacuează la finalul fiecărui ciclu de producție, Npa; 
- Debitul specific de apă pentru igienizarea spațiilor, Nis. 

Ntehn = Nas+Npa+Nis 
Cele mai bune tehnici disponibile, recomandă următoarele valori ale debitelor specifice de 

alimentare cu apă: 
- Qas = 4÷10 l/zi, pentru porci la îngrășat; 
- Qis = 0,07÷0,3 mc/cap/an (ciclu) pentru îngrășătorii suine; 

Nas = 2 hale x 1600 capete/hală x 100 zile/ciclu x 4 l/zi = 1.280.000 l/ciclu x 3 cicluri = 
3.840.000 l/an = 3.840 mc/an = 12,8 mc/zi = 0,53 mc/h = 0,14 l/s. 

Bazinul grajdului C5, va fi umplut, pe o înălțime de 20 cm cu apă, ce urmează a fi evacuată la 
sfârșitul fiecărui ciclu. 

Bazinul grajdului C6, va fi umplut, pe o înălțime de 10 cm cu apă, ce urmează a fi evacuată de 
două ori pe ciclu. 
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Halele de producție, bazinele de colectare a dejecțiilor, vor avea următoarele dimensiuni: 
- Grajd C5: S canale = 980 mp; H canale = 1,20 m; V dejecții = 196 mc/ciclu. 
- Grajd C6: S canale = 1,506 mp; H canale = 0,30 m;  

V dejecții = 2 ori 1,560 mp x 0,1 m apă = 312 mc/ciclu. 
Npa = 508 mc/ciclu = 508 mc/100 zile = 5,08 mc/zi = 0,21 mc/h = 0,058 l/s. 
Npa = 5,08 mc/zi = 0,21 mc/h = 0,058 l/s. 
 
Halele, au următoarele suprafețe totale: 

- Grajd C5: Ac = 1.375,60 mp; Au = 1.329,04 mp; 
- Grajd C6: Ac = 1.851 mp; Au = 1.796,02 mp; 

Suprafața utilă totală a grajdurilor, este de 3.125,06 mp. 
Nis = 3.125,06 mp x 0,02 mc/mp și ciclu = 62,5 mc/100 zile = 0,625 mc/zi = 0,026 mc/h= 

0,0072 l/s. 
Nis = 0,625 mc/zi = 0,026 mc/h = 0,0072 l/s. 
Ntehn = Nas + Npa + Nis = 12,8 mc/zi + 5,08 mc/zi + 0,625 mc/zi = 18,505 mc/zi = 0,77 

mc/h = 0,214 mc/h. 
Ntehn = 18,505 mc/zi = 0,77 mc/h = 0,214 mc/h. 
 
1.1.4 Debitul necesarului de apă, de natură tehnologică: 
Qnt zi med = 18,505 mc/zi = 0,77 mc/h = 0,214 mc/h. 
Ktzi max – coeficient supraunitar ce ține seama de uniformitatea consumului orar raportat la 

perioada unei zile 
Ktzi max = 1,5 
Ktorar max - coeficient ce ține seama de uniformitatea consumului orar în ziua de maxim 

consum 
Ktorar max = 2 
Qnt zi max Qnt zi med x Ktzi max = 23,25 mc/zi = 0,969 mc/oră = 0,269 l/s. 
Qnt zi max = 51,7 mc/zi = 2,15 mc/ora = 0,59 l/s. 
Qnt orar max = Qnt zi med x Korar max = 6,45 mc/ora = 1,79 l/s. 
Qnt orar max = 1,94 mc/ora = 0,53 l/s. 
 
 
    1.1.5 Debitul cerinței de apă, de natură tehnologică: 
Ks – coeficient ce ține seama de necesitățile specifice ale sistemului de alimentare cu apă, de 

necesitatea spălării rețelelor de alimentare cu apă, canalizare; 
Ks = 1,1 
Kp – coeficient ce ține seama de pierderile de apă din sistemul de alimentare cu apă; 
Kp = 1,05 
Qst = Ks x Kp x Qn 
Qst zi med = 21,24 mc/zi = 0,89 mc/oră = 0,25 l/s. 
Qnt zi max = 59,71 mc/zi = 2,48 mc/oră = 0,69 l/s. 
Qnt orar max = 2,78 mc/oră = 0,78 l/s. 
 
1.1.6 Debite de ape uzate, de natură tehnologică (dejecții semilichide) ce ajung în laguna de 

stocare. 
În cazul acestui obiectiv de investiții, sistemul de întreținere al purceilor la îngrășat, este de tip 

pardoseală parțial acoperită cu grătare. În cadrul acestui proces, rezultă dejecții semilichide, iar 
standardele de fermă recomandă luarea in calcul, a unei producții de gunoi, intre 5... .8 kg/animal/zi, 
respectiv 0, 15... .0,25 mc/animal/lună. 

În aceste condiții, pentru o cantitate medie de gunoi, de 0,2 mc/lună, vor rezulta urmatoarele 
cantități de dejecții semilichide: 
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2 grajduri x 1600 capete/grajd x 6 kg/cap x 100 zile = 1,920 mc/ciclu = 19,2 mc/zi. 
 
La această cantitate de dejectii, se adaugă debitele de apă tehnologică, pentru crearea pernelor 

de apă, precum si debitul de apă, pentru igienizarea spațiilor, la sfârșitul fiecărui ciclu, astfel:  
N apă dejecții = 5,705 mc/zi = 0,237 mc/h = 0,066 l/s. 
Debitul necesarului de apă tehnologică, ce ajunge in lagune: 
QN zi med apă dejecții = 5,705 mc/zi = 0,237 mc/h = 0,066 l/s. 
QN zi max apă dejecții = 8,55 mc/zi = 0,365 mc/h = 0,099 l/s. 
QN orar max apă dejecții = 0,73 mc/h = 0,2 l/s. 

 
Debitul cerinței de apă tehnologică, ce ajunge in lagune:  
Qs zi med apă dejecții = 6,59 mc/zi = 0,274 mc/h = 0,076 l/s. 
Qs zi max apă dejecții = 9,87 mc/zi = 0,411 mc/h = 0,11 l/s. 
Qs zi orar max apă dejecții = 0,84 mc/h = 0,23 l/s. 
Volume de dejecții semilichide, ce ajung în laguna de stocare: 
V dej zi med = 25,79 mc/zi = 1,074 mc/h = 0,298 l/s 
V dej max = 29,07 mc/zi = 1,21 mc/h = 0,336 l/s 
V dej orar max = 1,64 mc/h = 0,45 l/s 
 
Din considerente de siguranță în exploatare, laguna se dimensionează pentru a prelua volumul 

zilnic mediu de dejecții, pentru o perioadă de 120 de zile, astfel: 
V lagună = 25,79 mc/zi x 120 zile = 3,095 mc 
 
1.1.7 Volume de dejecții semilichide, medii anuale, de natură tehnologică, ce ajung în 

lagunele de stocare: 
Anul de producție, în cazul acestui obiectiv de investiții, în care se va consuma apă, este de 

300 zile. Debitele cerinței de apă, pentru asigurarea diluției, potrivit tehnologiei culturilor agricole, se 
vor asigura, contra cost, din rețeaua de irigații. 

V anual mediu = 25,79 mc/zi = 7,737 mc/an 
V anual max = 29,07 mc/zi = 8,721 mc/an 
V anual min = 7,73 mc/zi = 2,321 mc/an 
Volumul de apă uzată, stocată în lagună și implicit, volumul util total al lagunei, va fi de 

3,100 mc. 
Din aceste volume de apă uzată, se consideră că, 25% reprezintă substanța uscată și 75% 

reprezintă lichid, astfel: 
Volume de apă uzată, anuale: 
V anual mediu lichid = 19,34 mc/zi = 5.802,75 mc/an = 5,803 to/an; 
V anual max lichid = 21,88 mc/zi = 6.540,75 mc/an = 6.540,7 to/an; 
V anual min lichid = 5,79 mc/zi = 1.739,25 mc/an = 1,739 to/an. 
 
Volume de substanță uscată, anuale: 
V anual mediu uscat = 6,45 mc/zi = 4,19 to/zi = 1,935 mc/an = 1.257,75 to/an; 
V anual max = 7,19 mc/zi = 4,67 to/zi = 2,157 mc/an = 1.402,05 to/an; 
V anual min = 1,94 mc/zi = 1,261 to/zi = 582 mc/an = 378,30 to/an. 
 
Cantități totale de dejecții, ce urmează a fi utilizate ca fertilizant, pe terenurile agricole: 
G anual mediu suspensie = 7.060,75 to/an; 
G anual max suspensie = 7.942,75 to/an; 
G anual min suspensie = 2.117,30 to/an. 
 
1.1.8 Debite totale de alimentare cu apă: 
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          2.1.8.1 Debitul total al necesarului de apă: 
Qn tot zi med = 18,37 mc/zi = 0,765 mc/oră = 0,212 l/s; 
Qn tot zi max = 52,98 mc/zi = 2,207 mc/oră = 0,613 l/s; 
Qnt orar max = 2,258 mc/oră = 0,627 l/s. 
          2.1.8.2 Debitul total al cerinței de apă: 
Qs tot zi med = 21,56 mc/zi = 0,898 mc/oră = 0,249 l/s; 
Qs  tot zi max = 60,99 mc/zi = 2,54 mc/oră = 0,705 l/s; 
Qs tot orar max = 3,098 mc/oră = 0,86 l/s. 
Necesarul de apă, pentru intervenția la incendiu: 
Comform scenariului de securitate la incendiu, pentru întreaga incintă, se consideră ca 

probabilă, apariția unui singur incendiu, la care, se va interveni, cu apă, din exterior, cu hidranți de 
intervenție la incendiu, supraterani, Dn 80, cu un debit de intervenție de 5 l/s, un singur jet, pentru o 
perioadă de timp de 3 ore. Rezerva intangibilă, de intervenție la incendiu, de 54 mc, va fi cantonată 
intr-un rezervor de înnălțime, din PAFS, propus cu volumul de 80 mc. Ninc = 5,0 l/s. Rezerva 
intangibilă, de intervenție la incendiu, se va reface, în 20 de ore, prin suprimarea consumului necesar 
realizării pernei de apă și de igienizare a spațiilor de producție. 

 
1.2 Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu apă 
1.2.1 Sursa de dimensionare pentru debitul cerinței de apă, zilnic mediu, total, Qs tot zi med = 

21,56 mc/zi = 0,898 mc/oră = 0,249 l/s. 
Forajele din zonă, la adâncimea de 60 ml, asigură un debit de circa 3,5 l/s. În aceste condiții, 

forajul va fi echipat cu o electropompă submersibilă multietajată, Q = 2,8 mc/h, H = 60 mca. 
1.2.2 Secțiunile de control dintre sursă și rezervorul de înmagazinare se dimensionează pentru 

debitul cerinței totale de apă mixim zilnice, Qs tot zi max = 60,99 mc/zi = 2,54 mc/oră = 0,705 l/s. 
1.2.3 Secțiunile de control ale rețelei de distribuție se dimensionează pentru debitul cerinței de 

apă, totale, maxim orare: Qs tot orar max = 3,098 mc/oră = 0,86 l/s, peste se suprapune intervenția la 
incendiu, cu un debit de 5 l/s, deci 5,86 l/s. 

 
2. Rezervorul de acumulare 
Rezervorul de acumulare trebuie să asigure următoarele volume: 

- Volumul de compensare prară; 
- Volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu și volumul de compensare orară. 

 
2.1 Determinarea volumului de compensare orară 
V comp = 0,22 Qs tot zi max = 0,22 x 0,705 = 0,155 l/s = 0,558 mc/h = 13,40 mc/zi. 
V avarie = 0,2 * Qs tot zi max = 0,2 x 0,705 = 0,141 l/s = 0,507 mc/h = 12,18 mc/zi. 
VA = 13,4 mc/zi + 54 mc/zi = 67,4 mc/zi. Se va utiliza un rezervor PAFS, pentru montaj 

vertical, cu volumul de 80 mc. 
 
3. Stația de tratare 
Debitele de alimentare cu apă, de uz igienico-sanitar, vor fi utilizate din branșamentul la 

rețeaua de alimentare cu apă stradală, care are caracteristici de potabilitate. 
Pentru dezinfecția debitului de alimentare cu apă, de uz tehnologic, se propune utilizarea unei 

instalații de dezinfecție, automată, cu soluție de hipoclorit de sodiu, în doze de soluție de 0,6…2 g 
CI/mc apă. Amplasarea instalației de dezinfecție, cu hipoclorit de sodiu, se va realiza în incinta stației 
de pompare. 

Cantitatea de clor necesară este de 2 g/mc 
V clor = Qs zi max x 2g/mc = 2,54 mc/h x 2g/mc = 5,08 g/h 
V clor = 5,08 g/h x 24 x 30 = 3.657,6 g/lună = 3,65 kg/lună 
Se va utiliza o instalație de dezinfecție, automată, cu soluție de hipoclorit de sodiu, cu reglare 

continuă, 0……30 g/h. 
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5.5. Aerul și clima 
 

   Surse și poluanți generați în timpul realizării obiectivului 

          În timpul realiz ării obiectivului  
          Surse de poluare atmosferică 

În timpul realizării obiectivelor vor exista numai surse de poluare mobile, nu și surse 
staționare. 

Sursele de poluare atmosferică pe timpul efectuării lucrărilor sunt reprezentate de utilajele și 
mijloacele de transport care execută lucrările. 

Utilajele și mijloacele de transport care vor fi folosite sunt: 
� mijloace de transport auto de mare tonaj 
� mijloace de transport auto de mic tonaj 

Toate acestea sunt dotate cu motoare diesel. Poluanții caracteristici sunt constituiți din: 
� dioxid de sulf 
� monoxid de carbon 
� oxizi de azot 
� poluanți organici persistenți (POP) 
� compuși ai metalelor grele (în special cadmiu) din gazele de eșapament 

 
� Concentrații și debite masice de poluanți evacuați 

Tipul și volumele de lucrări ce se vor efectua pe toată perioada efectuării lucrărilor pentru 
implementarea celor două proiecte: 

• manevrare cu macarale a elementelor componente a constririi lagunei de colectare 
dejecții porcine  

• transport materiale pentru lucrările din cadrul fermei și construirii lagunei. 
Debitele masice de poluanți care vor fi evacuați cu gazele de eșapament de către utilajele și 

mijloacele de transport utilizate s-au calculat conform Metodologiei de calcul a contribuțiilor și 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi 
apelor nr. 578/2006, funcție de: 

• tipul și capacitatea utilajului 
• tipul carburantului utilizat și de conținutul în sulf al acestuia 
• consumul de carburant pe utilaj/autovehicul 
• regimul de lucru 
• condițiile de funcționare 

Carburantul folosit va fi motorina care are conținutul maxim de sulf de 0,2 %. 
Formula de calcul este: 
Ei = FEi x Ni x CCi  
unde: Ei = debitul masic de poluant 
 FEi = factorul de emisie corespunzător poluantului și categoriei utilajului / 

autovehiculului 
 Ni = numărul de autovehicule din categoria respectivă 
 CCi = consumul specific de motorină pentru categoria utilajului/autovehiculului (acesta 

trebuie să fie transformat în kg funcție de densitatea carburantului folosit – pentru motorină d = 820 -
845 kg/mc (densitatea la 15 grade C.) 

Calculul emisie de SO2: 
ESO2 = Ks x C   (în kg) 
Unde: 

E SO2 – emisia de SO2 
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KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina folosită 
KS = 0,002 

C - consum de carburant (kg) 
Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină 
 

Tabel 23: Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină 

 NOX CH4 VOC CO N2O CO2 

Control moderat, consum de carburant de 30,8 l/100 km 
total g/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800 
g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 ,34, 0,12 3138 

g/MJ 1,01 0,00 019 0,80 0,003 73,9 
 
Pentru toate activitățile care urmează să se desfășoare se estimează un consum de motorină de 

cca. 700 l, un număr total de ore de funcționare a utilajelor și mijloacelor auto de cca. 50, un consum 
mediu orar de 15,4 l/h/utilaj – mijloc auto și un număr de 4 astfel de utilaje (1 macara și 3 mijloace 
de transport). În acest caz vom avea: 

C. Debite masice medii orare de poluanți rezultați de la toate sursele în ipoteza 
funcționării concomitente a acestora: 
Consum mediu orar = 4 utilaje x 15,4 l/h/utilaj = 91,6 l/h = 76,03 kg/h (d = 0,830 kg/l) 
 

Tabel 24: Debite masice medii orare de poluanți rezultați 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

total emisii 
toate 
sursele 

3246 19 620 2600 9 238583 152,06 

 

D. Total emisii pentru întreaga activitate de realizare a obiectivelor propuse în proiecte și 
a construcțiilor civile: 
Consum total estimat de motorină = 700 l = 581 kg (d = 0,830 kg/l) 
 

Tabel 25: total emisii pentru întreaga activitate de realizare a obiectivelor 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

total emisii 
toate 
sursele 

24,80 0,14 4,74 19,87 0,07 1823,18 1,162 

 

Ținând cont de următoarele aspecte: 
• în realitate debitele masice ale acestor poluanți sunt mult mai mici deoarece utilajele nu vor 

lucra niciodată toate concomitent 
• poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă 
• condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune 
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• cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor de modernizare și reabilitare a 
clădirilor existente pe amplasamentul analizat sunt reduse întrucât se va lucra pe platforme 
betonate iar autovehiculele pentru transporturi vor rula numai pe drumuri asfaltate sau 
betonate; 

• cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor de construire a lagunei de colectare 
dejecții nu afectează populația deoarece amplasamentul obiectivului se află la o distanță 
mare fașă de locuințe.   

      Se apreciază că poluarea generată pentru factorul de mediu aer, în această etapă, va fi 
nesemnificativă și nu va crea disconfort. 

 
             În timpul funcționării obiectivului 
             Surse de poluare atmosferică 

  Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sunt cele legate de: 
a) arderea combustibilului (motorină) în încălzitoarele pentru hale  
b) traficul de incintă (intrarea și ieșirea din incintă a autovehiculelor care transportă hrană 

pentru animale, ridicarea dejecțiilor de pe amplasament, transportul intern, livrarea 
porcilor către abatoare, etc.) 

c) creșterea purceilor 
 

� Caracterizarea surselor de poluanți atmosferici aferente obiectivului 
a) arderea combustibilului (motorină) în încălzitoarele pentru hale  
Pe amplasamentul analizat există 5 încălzitoare pentru hala C5. 
Urmează achiziționarea a 7 încălzitoare cu ardere completă pentru hala C6. 
Încălzitoarele din hala C5 sunt de tip A.G. 2000 și ZOBO ZB-K175, având următoarele 

caracteristici: 
- putere termică produsă  51 kW 
- consum combustibil 5 l/h 
- debit de aer 1.400 mc/h 

            
Pentru determinarea debitelor de gaze evacuate prin funcționarea aerotermelor se va 

exemplifica mai jos modul de calcul: 
Pentru determinarea debitelor de gaze evacuate prin funcționarea aerotermelor se va 

exemplifica mai jos modul de calcul. 
Condițiile stoichiometrice în procesul de ardere se referă la raporturile cantitative dintre 

elementele constituente ale combustibilului și aer. 
În condiții de laborator, cu măsurători exacte și controlate se poate vorbi de condiții 

stoichiometrice, cu un calcul exact de mase în raportul dintre elemente. În condiții de exploatare 
normala, acest lucru este imposibil. 

Sursa de energie în orice combustibil este carbonul. În combustibili mai există și celelalte 
elemente care influențează arderea, respectiv N, S, H2O.  

Pentru diferite tipuri de combustibil există un raport între cantitatea de aer atmosferic ( 20  % 
O2) consumat pentru arderea unui kg de combustibil. 

Raportul pentru motorină este de 14,6. 
Puterea calorifică pentru un litru de motorină este 8250 kcal/h 
1 kg motorină = 1,176 litri 
1 kg aer = 0,77 m3 
Pentru un kg motorină sunt necesari 11,22 Nm3 de aer iar pentru un litru de motorină 

aproximativ 9,5422 Nm3 de aer. 
Acestea sunt condițiile stoichiometrice teoretice. 
În practică fenomenul de conversie nu are un randament de 100 %, așa că producătorii de 

arzătoare oferă posibilitatea adăugării aerului în exces. La majoritatea acesta este de până la 100%. 
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Ținând cont de toate aceste date se pot calcula debitele de gaze arse (unde se ține cont și de 
aportul suplimentar de aer care furnizează oxigenul necesar arderii) pentru cele 12 încălzitoare 
prezezntate mai sus (toate calculele sunt exprimate în condiții normale de presiune și temperatură –  
273,15 oK, 101,325 kPa): 

A. încălzitoarele existente 
1. 5 încălzitoare x 5 l motorină/oră = 25 l/oră 
2. 25 x 14,6 x 0,77 + 100 % = 562,1 Nm3/h 

B. încălzitoarele care se vor achiziționa și care vor dota hala C6 
1. 7 încălzitoare x 5 l motorină/oră = 35 l/oră 
2. 35 x 14,6 x 0,77 + 100 % = 786,94 Nm3/h 

În literatura de specialitate se spune că pentru a se asigura o ardere cât mai completă un 
arzător ar trebui sa asigure min. 6% oxigen în exces. 

De mai sus reiese că pentru fiecare Kilocalorie are trebui sa asigurăm  
9,542 / 8520 = 0.0011971 m3 de aer. 
Ținând cont de aceste date încălzitoarele sunt dotate cu dotate cu echipamente (ventilatoare) 

care să asigure aerul suplimentar pentru ardere. Din aceste motive pentru fiecare încălzitor se asigură 
un debit de 1400 m3/oră 

 
Din arderea combustibilui în aeroterme pentru încălzirea halelor rezultă gaze de ardere și gaze 

cu efect de seră. 
Aerotermele sunt o sursă de emisie dirijată dar cantitatea de gaze de ardere rezultată este foarte 

mică 
Pentru încălzitoarele cu combustibil se poate considera că sursele sunt dirijate, respectiv aerul 

impurificat este preluat și evacuat prin intermediul a 3 ventilatoare electrice la hala C5 și 3 
ventilatoare electrice la hala C6. Poluanții evacuați cu gazele de ardere se amestecă cu aerul din hală 
și este evacuat prin sistemul de ventilare împreună cu aerul viciat din interior halei.  

Pentru calculul cantităților anuale de poluanțil emiși de funcționarea aerotermelor trebuie să 
se ținî cont de faptul că acestea funcționează doar în perioada rece a anului (cca. 5 luni/an) iar 
cantitățile de combustibil utilizat sunt în directă concordanță cu temperaturile exterioare existente în 
aceste luni. 

Pentru a se analiza impactul poluanților emiși de arderea motorinei în arzătoarele 
încălzitoarelor asupra aerului se face calculul pentru sitauția cea mai defavorabilă, respectiv pentru 
cazul în care aceste încălzitoare ar funcționa 24 ore/zi, 7 zile/7. 
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Tabel 26: debite masice de poliuanți evacuate din funcționarea încălzitoarelor 

Denumirea sursei Poluant Debit masic16 
(g/h) 

Debit gaze/aer 
impurificat 

(m3/h) 

Concentrația în 
emisie 

(mg/m3) 

Prag de alertă 
(mg/m3) 

VLA 17 
(mg/m3) 

surse aferente 
încălzitoarelor 
din hala C5 

evacuare gaze 
arse din arzătorul 
unui încălzitor 

NOx 4,26  

1400 

 

0,003 245 350 
SO2 0,18 0,00013 24,5 35 
CO 5,92 0,004 70 100 
Particule 4,26 0,003 3,5 5 
COV 0,81 0,00058 n.n. n.n. 

evacuare gaze 
arse din 
arzătoarele celor 5 
încălzitoare 

NOx 21,3 7000 0,003 245 350 
SO2 0,9 0,00013 24,5 35 
CO 29,6 0,004 70 100 
Particule 21,3 0,003 3,5 5 
COV 4,05 0,00058 n.n. n.n. 

surse aferente 
încălzitoarelor 
din hala C6 

coș evacuare gaze 
arse incinerator  
I8-1000 

NOx 4,26  

1400 

 

0,003 245 350 
SO2 0,18 0,00013 24,5 35 
CO 5,92 0,004 70 100 
Particule 4,26 0,003 3,5 5 
COV 0,81 0,00058 n.n. n.n. 

evacuare gaze 
arse din 
arzătoarele celor 7 
încălzitoare 

NOx 29,82 9800 0,003 245 350 
SO2 1,26 0,00013 24,5 35 
CO 41,44 0,004 70 100 
Particule 29,82 0,003 3,5 5 
COV 5,67 0,00058 n.n. n.n. 

                                                 
16 calculat în baza factorilor de emisie pentru arderea motorinei în arzătoare industriale 
17 Condiții de referință T = 273 oK, P = 101,3 kPa, gaz uscat, conținut de oxigen 11 % 
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b)  Traficul de incintă 

Acesta este reprezentat de: 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul furajelor 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul purceilor destinați supunerii 

procesului de creștere și îngrășare 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul porcilor care sunt livrați 

către abatoare 
� intrarea și ieșirea autovehiculelor (tractor cu vidanjă) care asigură transportul 

dejecțiilor lichide din bazinele vidanjabile în laguna de colectare dejecții și ulterior pe 
terenurile destinate fertilizării 

� intrarea și ieșirea autovehiculelor care asigură transportul deșeurilor generate pe 
amplasament 

� activitatea internă  
Luând în calcul activitatea companiei anterior extinderii activității și după punerea în 

funcțiune a capacității mărite de la 1664 la 3664 capete/serie se estimează că se vor realiza câte 200 
curse/serie cu un tractor cu vidanjă, pentru transportul dejecțiilor către laguna de colectare, respectiv 
100 curse/serie pentru împrăștierea dejecțiilor pe terenurile agricole. 

Consumul specific de motorină al tractorului folosit în transportul dejecțiilor este, în medie, 
de 17 l la 100 km. 
           Consumul specific de motorină al autoutilitarelor folosite în transport este, în medie, de 17 l la 
100 km. 

Debitele masice ale poluanților evacuați în atmosferă cu gazele de eșapament provenite de la 
mijloacele de transport și utilajele folosite în traficul de incintă au fost calculate conform 
Metodologiei de calcul a contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006. 

Poluanții emiși sunt formați din pulberi, dioxid de sulf, monoxid de carbon, oxizi de azot, 
poluanți organici persistenți (POP), compuși ai metalelor grele (cu precădere cadmiu). Acești 
poluanți au fost calculați cu aceleași formule ca în cazul calculului emisiilor de poluanți de la 
utilajele și mijloacele auto de transport utilizate în etapa de implementare a proiectului. 

Luând în analiză și programul de desfășurare a activității sau calculat debitele masice medii 
orare a poluanților rezultați. Valorile obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 27: debitele masice medii orare a poluanților rezulta ți 

 Debit masic mediu 
(g/h) 

NOx SO2 PM POP Cd 
Toate sursele 118,3 2,07 19,6 0,0098 0,000028 

 

Sursele sunt nedirijate, respectiv aerul impurificat nu este preluat și evacuat printr-un sistem 
de exhaustoare. În acest caz nu se pot calcula concentrațiile poluanților la emisie. Poluanții evacuați 
cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă. Condițiile de dispersie de pe amplasamentul 
analizat sunt foarte bune. 

Analizând debitele masice de poluanți evacuați în atmosferă se poate concluziona că această 
sursă de poluare este nesemnificativă, cu atât mai mult dacă se face comparația cu cantitățile de 
poluanți emiși pe arterele de circulație (Strada Rozelor și Strada Mărgăritarului) aflate în imediata 
apropiere a obiectivului analizat. 
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c) activitatea de creștere a porcilor 
 În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299/2012 
pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți 
în atmosferă, estimarea emisiilor rezultate din activitățile de creștere a animalelor precum și 
managementul dejecțiilor animaliere se realizează în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA. 
Potrivit documentului „EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook  2016“ emisiile 
rezultate din activitățile de creștere a animalelor precum și managementul dejecțiilor animaliere se 
încadrează în Grupa 3 - Agricultura, cod NFR 3.B Managementul dejecțiilor. 
 În categoria de activităţi cod NFR 3.B sunt incluse toate activităţile legate de creşterea 
animalelor şi păsărilor, în special cele referitoare la managementul dejecţiilor. Poluanţii relevanţi 
sunt: metanul, amoniacul, compuşii organici volatili nonmetanici, monoxidul de azot, protoxidul de 
azot şi particulele. Emisiile de metan şi protoxid de azot, care sunt gaze cu efect de seră, sunt incluse 
doar în inventarele naţionale pentru gaze cu efect de seră. 
 Conform Apendice 4: Sublista indicativă a poluanților aerului funcție de sector din 
documentul ghid pentru implementarea PRTR, poluanții relevanți pentru aer din activitatea de 
creștere a porcilor sunt emisiile de metan, protoxid de azot, amoniac și PM10. 
 Grupa 3 din documentul „EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook  2016“ 
reprezintă o sursă cheie pentru emisiile de amoniac. 
 În creşterea animalelor, elementul cheie este hrănirea eficientă a acestora, pentru furnizarea 
cantităţii necesare de energie netă, amino-acizi esenţiali, minerale, microelemente şi vitamine pentru 
creştere, îngrăşare sau reproducere. Animalele metabolizează hrana şi elimină o mare parte din 
nutrienţi prin excremente. 
 În activităţile de creştere a animalelor şi management al dejecţiilor animaliere, principalele 
surse de emisii sunt reprezentate de: 
 ·  Hrănirea animalelor – poluant generat: PM; 
 ·  Staţionarea animalelor în grajduri şi în perimetrele exterioare aferente acestora (ferme, 
curţi) – poluanţi generaţi: NH3, PM, NMVOC; 
 ·  Stocarea dejecţiilor animaliere – poluanţi generaţi: NH3, NO, NMVOC; 
 ·  Fertilizarea terenurilor cu dejecţii animaliere – poluanţi generaţi: NH3, NO, NMVOC. 
 
 

� Emisia de amoniac din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd 
 Emisiile de amoniac rezultate din creşterea animalelor depind de următorii factori: 

• cantitatea de N din hrana consumată; 
• cantitatea de N metabolizată şi cantitatea de N din excreţii; 
• raportul de timp petrecut de animale în interiorul adăposturilor şi în exteriorul 
acestora; 

•  sistemul de adăpostire a animalului (în special, suprafaţa pe cap de animal) şi dacă 
dejecţiile sunt stocate în interiorul clădirii; 

•  sistemul de stocare a dejecţiilor în exteriorul clădirii: rezervoare deschise sau închise 
pentru stocarea tulburelii, stocarea dejecţiilor solide în grămezi sau ambalate, tratarea 
dejecţiilor (aerare, separare, compostare); 

•  condiţiile de mediu din adăpost (de exemplu, temperatura şi umezeala) şi sistemul de 
ventilaţie. 

 Emisiile de amoniac datorate fertilizării terenurilor cu dejecţii animaliere depind de următorii 
factori: 

•  caracteristicile dejecţiilor (vâscozitate, conţinut de NAT, conţinut de C şi pH); 

• caracteristicile solului care este fertilizat (pH-ul, capacitatea de schimb cationic, 
conţinutul de calciu, conţinutul de apă, capacitatea de tamponare, porozitatea, etc ); 
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•  condiţiile meteorologice (precipitaţii, radiaţie solară, temperatură, umezeală, viteza 
vântului); 
• metoda şi rata de aplicare a dejecţiilor pe sol, incluzând, pentru terenurile arabile, 
timpul dintre aplicare şi încorporare, precum şi metoda de încorporare; 

• înălţimea şi densitatea culturilor agricole. 

Pentru calculul emisiilor de amoniac, s-a utilizat nivelul de abordare 1 (Tier 1). 
Nivelul 1: Pentru calculul emisiilor de amoniac s-a aplicat metodologia recomandată în 

documentul “EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook  2016“. Din capitolul 3. 
Agriculture , subcapitolul 3.B.Manure management, s-a aplicat metodologia 3.3 Tier 1 default 
approach. 
 Abordarea prin această metodă a emisiilor de amoniac rezultate din creșterea în adăpost a 
porcilor se referă la folosirea unui factor de emisie mediu pe cap de porc. Acesta se multiplică cu 
numărul de animale crescute pe durata unui an ce fac parte din aceeași categorie.  
 Vom folosi factorii de emisie prezentați de documentul menționat în tabelul 20. Aceștia sunt 
calculați ca o medie europeană a tehnicilor de creștere intensivă a animalelor începând cu o emisie 
medie de azot în excreția pe cap de animal și folosind un procentaj de volatilizare pentru pierderile de 
amoniac în adăposturi ca și factori de volatilizare pentru emisia de azot din fermentația enterică a 
dejecțiilor. 
 Factorul de emisie este calculat pentru fiecare tip de animal care se consideră a fi 
prezent 365 zile/an în adăpost. Ca urmare a golirii adăpostului între două cicluri de producție 
numărul de locuri pentru animale într-o fermă este mai mare decât numărul mediu de animale care 
sunt prezente în fermă pe durata unui an. 
 Formula de calcul a emisiilor de amoniac pentru fiecare categorie de animal este următoarea :  
 E poluant, animal = P animal × EF poluant,animal  [ Kg NH 3 / an] 
 unde : 
 E poluant, animal  – emisia de poluant respectiv de amoniac pentru fiecare tip de  
       animal crescut intensiv [KgNH3/an]; 
 P animal  – numărul de animale de același tip crescute pe durata unui an; 
 EF poluant,animal – factorul de emisie pentru fiecare tip de animal crescut pe durata unui an 
prezentat în tabelul 20. 
 Factorul de emisie EFpoluant, animal se obține din tabelul 20 prin însumarea factorilor de emisie 
propuși pe fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor: emisii provenite din creșterea în adăpost 
(emissions from housing storage and yards), emisii provenite de la împrăștierea dejecțiilor (emissions 
following manure application), emisii provenite din pășunat (emissions from grazed pastures). 
  

Tabel 28 (Table 3.2 Default Tier 1 EF (EFNH3) for calculation of NH3 emissions from manure management): 
Factorii de emisie pentru amoniac utilizați în metoda implicită de calcul a emisiei de amoniac din managementul 

dejecțiilor exprimat în kg NH3/tip animal/an 

 

E poluant, animal slurry = 2750 × 6,7= 18.425 [ Kg NH 3 / an] unde: 

Revised 
NFR 

Livestock Manure 
type 

Total 
EFNH3 

EFNH3 for 
emissions from 

housing, 
storage and 

yards 

EFNH3 for 
Emissions 
following 
manure 

aplication 
 

EFNH3 for 
emissions 

from 
grazed 

pastures 

3B3 
 

‘Swine’ — 
Fattening pigs 

 

Slurry 
 

6,7 
 

4,0 
 

2,7 
 

0,0 
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• 2750 reprezintă numărul de porci considerat a fi prezenți 365 de zile pe an (ferma este 
populată 275 de zile pe an cu 3664 de capete per serie, 3 serii pe an, ceea ce înseamnă că 365 
zile se consideră că vor sta 2750 capete porci) 

• 6,7 – factor de emisie. 
Emisia de amoniac de 18.425 kg NH3/an este compusă din 11.000 kg NH3/an din adăposturi 
și stocarea dejecțiilor  și 7.425 kg NH3/an din împrăștierea dejecțiilor .  

  

1. Nivelul 2: Pentru calculul emisiilor de amoniac s-a aplicat metodologia recomandată în 
documentul “EMEP/EEA Air Polluant Emission Inventory Guidebook  2016“. Din 
capitolul 3. Agriculture , subcapitolul 3.B. Manure management, s-a aplicat 
metodologia 3.4 Tier 2 technology-specific approach.  

 Nivelul 2 de abordare pentru estimarea emisiilor se bazează pe o abordare de tip bilanţ de 
masă al NAT (azot amoniacal total) în sistemul de management al dejecţiilor animalelor. Estimările 
bazate pe o abordare de bilanţ de masă sunt efectuate pe baza cantităţii de azot (kg N), iar estimările 
rezultate sunt apoi convertite în NH3. 

 Factorii de emisie pentru amoniac asociaţi nivelului 2 de abordare sunt prezentaţi în tabelul 
3.9 din capitolul 3.B al Ghidului 2016, după cum urmează: 

 

Tabel 29: „table 3.9 Default Tier 2 NH3-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation 
of the NH3-N emissions from manure management”: 

Cod 
SNAP 

Categorie 
animal 

Perioada 
de 

adăpost 

Nex Proporție 
în  

TAN 

Tip dejecție EF NH3 

adăpost 
EF NH3 
stocare 

EF NH3 

împrăștiere 

100903 Porci de la 

8-110 kg 

365 

 

12,1 0,7 Semisolid 

(șlam) 

0,28 0,14 0,4 

  

 În nivelul 2 de abordare, emisiile NH3 se estimează conform următorului algoritm: 

� Pasul 1 constă în definirea de subcategorii de animale care sunt omogene în ceea ce priveşte 
hrana, dejecţiile şi vârsta/greutatea. Clasificarea urmăreşte să grupeze tipurile de animale care 
sunt gestionate în mod similar. Paşii 2 până la 14 inclusiv se aplică la fiecare dintre aceste 
subcategorii şi emisiile se însumează; 

� Pasul 2 constă în estimarea cantităţii anuale totale de N din excreţiile de animale (Nex. 
exprimat în kg PMA-1 a-1), unde PMA reprezintă populația medie anuală, respectiv numărul 
de animale care se consideră că au fost prezente în adăpost 365 zile; 

� Pasul 3 constă în a calcula cantitatea anuală de N din excreţiile care sunt depozitate în 
adăposturi şi în perimetrele neacoperite aferente acestora, precum şi rata anuală de N din 
dejecţiile din timpul păşunatului. Aceasta se calculează din Nex şi din proporţiile dejecţiilor 
depuse în aceste locuri. Aceste proporţii depind de timpul din an pe care animalele îl petrec în 
clădiri, în curţi şi la păşunat, precum şi de comportamentul (obiceiurile) animalelor. Când nu 
sunt disponibile astfel de date se va echivala cu proporţiile dintr-un an în care animalele stau 
în cele trei locaţii; 

� Pasul 4 constă în a determina care este cantitatea de NTA (azot amoniacal total) din cantitatea 
anuală de N din dejecţiile animalelor depuse în timpul păşunatului, precum şi în timpul 
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petrecut de animale în grajduri sau în perimetrele exterioare aferente acestora; 

� Pasul 5 constă în a calcula sumele de NTA şi ale cantităţilor anuale de N din dejecţii solide şi 
din cele semilichide;  

� Pasul 6 constă în estimarea emisiilor de NH3-N (kg NH3-N) din grajduri şi din curţile 
aferente acestora şi a cantităţilor defalcate de NTA cu FE aferenţi acestora; 

� Pasul 7 se aplică doar dejecţiilor solide şi constă în determinarea cantităţii totale de N şi de 
NAT imobilizate în aşternuturile de paie care, după ce sunt scoase din clădiri şi curţi sunt 
depozitate împreună cu restul dejecţiilor solide sau împrăştiate pe terenurile care urmează a fi 
fertilizate; 

� Pasul 8 constă în determinarea cantităţii totale de N şi de NAT înainte de aplicarea pe teren. 
Nu toată cantitatea de dejecţii este stocată înainte de împrăștierea pe terenuri, o parte va fi 
aplicată pe câmpuri direct din clădiri. Aceste proporţii de gunoi de grajd şi dejecţii 
semilichide stocate şi depozitate trebuie să fie cunoscute; 

� Pasul 9 se aplică numai la dejecţii semilichide şi funcţia sa este de a calcula cantitatea de 
NAT din care au loc emisiile de la spaţiile de stocare; 

� Pasul 10 constă în estimarea emisiilor de NH3, N2O, NO şi N2 din stocarea şi depozitarea 
dejecţiilor 

� Pasul 11 constă în determinarea cantităţii totale de N şi de NAT din dejecţiile împrăştiate pe 
terenuri agricole în vederea fertilizării 

� Pasul 12 constă în estimarea emisiilor de NH3-N în timpul şi imediat după fertilizare 

� Pasul 13 constă în estimarea cantităţii de N care revine în sol din dejecţiile animalelor 
(cantitatea returnată) 

� Pasul 14 constă în estimarea emisiilor de NH3-N de la păşunat 

� Pasul 15 constă în însumarea tuturor emisiilor calculate anterior şi convertirea acestora în 
unităţi de masă relevante (kg NH3/an) 

 

Estimarea emisiilor de compuși de azot rezultați din activitatea fermei PIG ELITA s-a realizat prin 
utilizarea modelului indicat în anexa 3.B AppendixB GB2013.xls al Ghidului EMEP/EEA 2013, 
versiunea „Guidebook 2013 update July 2015”, accesată la adresa 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance-
chapters/4-agriculture/3-b-appendix-b/view. Modelul utilizează algoritmul prezentat mai sus. 

  

Datele de intrare utilizate sunt: 

- PMA pentru 3664 locuri este 2750 animale, pentru 1664 locuri este 1250 animale, pentru 
2000 locuri este 1500 animale; 

- Dejecții semisolide (șlam) 100%; 

- N excr. = 12,1 kg/cap;   

- TAN excr. = 70 % 

-  Perioada -  365 zile. 

 Se anexează prezentului studiu calculul emisiilor de compuși de azot prin nivelul 2 de 
abordare, atât pentru capacitatea existentă a fermei, capacitatea propusă pentru extindere și 
capacitatea totală, rezultând datele precizate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 30: alculul emisiilor de compuși de azot prin nivelul 2 de abordare 

Estimare emisii 
Tier 2 
(Kg/an) 

Capacitatea  
existentă: 

1664 locuri 
(PMA 1250 

animale) 

Capacitatea propusă 
pentru extindere: 

2000 locuri 
(PMA 1500 

animale) 

Capacitate totală 
 

3664 locuri 
(PMA 2750 

animale) 
Emisia NH3 din hale 3080,6 3702,6 6783,2 
Emisia NH3 la stocare 1817,5 2184,5 4002,1 
Emisia N2O la stocare 0 0 0 
Emisia NO la stocare 2,291 2,754 5,045 
Emisia N2 la stocare 32,1 38,6 70,6 
Emisia la împrăștiere 6118,5 7354 13472,5 

 

Emisiile de amoniac prin metoda Tier 2 din ferma de porci PIG ELITA, la capacitatea 
propusă de 3664 locuri, rezultă prin însumarea emisiilor din adăposturi cu cele din stocarea 
dejecțiilor, respectiv 10785,3 kg amoniac/an.  

 Prin metoda Tier 1 s-au obținut  11.000 kg NH3/an din adăposturi și stocarea dejecțiilor. 

Chiar în condițiile în care se consideră că nivelul 2 de abordare reprezintă o estimare 
mai exactă a emisiilor, pentru modelarea matematică a poluanților atmosferici s-au utilizat 
datele obținute prin utilizarea nivelului 1 de abordare, fiind o situație defavorabilă fermei              
PIG ELITA. 

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci 
este 0,1 – 3,6 kg NH3/spațiu pentru animal/an (pentru instalații existente care utilizează o fosă 
adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional) conform BAT 30 – Tabelul 2.1. 

� Emisiile de monoxid de azot (NO) 
 Monoxidul de azot (NO) se emite în urma proceselor de nitrificare/denitrificare care au loc în 
straturile superficiale de dejecţii stocate, mai ales când au loc operaţii de aerare sau de compostare ale 
acestora. Emisii de NO pot să rezulte şi când are loc fertilizarea terenurilor cu dejecţii. Emisiile de 
NO au fost estimate prin cuantificarea bilanţului masic de N în cazul unui nivel 2 de estimare a 
emisiilor de NH3. 

� Emisiile de compuși organici volatili nonmetanici (NMVOC) 
 Compuşii organici volatili nonmetanici provin din descompunerea proteinelor nedigerate care 
se găsesc în dejecţiile animaliere solide sau lichide. Prin urmare, tot ce afectează viteza de degradare 
a proteinelor, cum ar fi cantitatea de paie adăugată la dejecţii şi durata stocării va influenţa emisiile 
de COVnm. Emisiile de COVnm au loc din zonele în care trăiesc şi staţionează animalele (grajduri, 
ferme, curţi, păşuni), din perimetrele de stocare a dejecţiilor, precum şi de pe terenurile fertilizate cu 
dejecţii. 

 Deşi s-au identificat peste 200 de compuşi organici volatili rezultaţi din creşterea porcinelor, 
doar circa 20 compuşi au fost consideraţi mai importanţi, precum: metanol, etanol, aldehidă acetică, 
acid acetic, acetonă, trimetilamină, sulfură de dimetil, 4-metilfenol, 4-etil fenol, indol, etc. 

 Inventarierea cu precizie a emisiilor de COVnm este complexă, deoarece depinde de o 
mulţime de factori, precum: tipul adăpostului animalelor, sistemul de stocare a dejecţiilor, perioada 
de stocare, factorii climatici. 
           Conform tabelului 3.12 „Default NMVOC Tier 2 EFs for livestock categories other than 
cattle” din documentul 3B Manure management, factorul de emisie pentru NMVOC este 0.001703 
kg NMVOC/ kg VS excreted.  

 
� Emisiile de metan din fermentația enterică pe categorie de animal 
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 Pentru  raportarea E-PRTR emisia de metan din fermentația enterică ia în considerare numai 
creșterea porcilor. Astfel se va aplica formula din subcapitolul 4.2 CH4 EMISSION FROM 
ENTERIC FERMENTATION IN DOMESTIC LIVESTOCK  utilizându-se ecuația 10.19 de la 
„Tier I Method ” pentru determinarea cantității de metan emis în anul t după cum urmează :  
 Emisii de CH4 (GgCH4/an) = EF × populația / (10 6 kg / Gg ) [ecuația 10.19] 
 unde : 
 EF – factor de emisie pentru metan corespunzător populației respective de animale  
(kg/cap animal/an). Pentru porci se va avea în vedere tabelul 10.10 din capitolul 4.Agriculture al 
documentului „Revised 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 
Reference Manual”  în condițiile specifice țărilor în curs de dezvoltare, pentru care  EF=1 kg 
CH4/animal/an; 
 Populația– numărul de capete de animale pentru populația respectivă 
 Emisia de metan = 2750 × 1 = 2750  kg CH4/an 

• 2750 reprezintă numărul de porci considerat a fi prezenți 365 de zile pe an (hala este 
populată 275 de zile pe an cu 3664 de capete per serie, 3 serii pe an, ceea ce înseamnă că 
365 zile se consideră că vor sta 2750 capete porci) 

• 1 – factor de emisie. 
Emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd  
Pentru  raportarea în registrul E-PRTR se vor aplica pentru creșterea porcilor și păsărilor, 

prevederile subcapitolului 4.3 CH4 EMISSION FROM MANURE MANAGEMENT  al IPCC 
GPC 2000 utilizându-se ecuația 4.15 pentru determinarea cantității de metan emis în anul t pentru 
fiecare categorie de animale (porci sau păsări) rezultată din activitatea de gestionare a gunoiului de 
grajd după cum urmează :  
 Emisii de CH4 (Gg/an) = EF × populația / (10 6 kg / Gg ) [ecuația 10.22] 
 unde : 
 EF – factor de emisie pentru metan corespunzător populației respective de animale  
(kg/cap animal/an). Pentru porci se va avea în vedere tabelul 10.14 din capitolul 4.Agriculture al 
documentului „Revised 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 
Reference Manual”  în condițiile specifice Europei de Est, pentru care  EF= 7 kg CH4/animal/an; 
Emisia de metan = 2750 × 7 = 19250 kg CH4/an 

• 2750 reprezintă numărul de porci considerat a fi prezenți 365 de zile pe an (hala este 
populată 275 de zile pe an cu 3664 de capete per serie, 3 serii pe an, ceea ce înseamnă că 
365 zile se consideră că vor sta 2750 capete porci) 

• 7 – factor de emisie. 
TOTAL CH4/an (Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal și emisia de 
metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd) 

Emisia de metan = 2750 × (7+1) = 22000 kg CH4/an 
 

� Instalații pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru 
colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă  
 

a) arderea combustibilului (motorină) în încălzitoarele pentru hale. 
Aerotermele pe combustibil sunt dotate cu arzătoare de ultimă generație care asigură arderea 

completă. 
b) traficul de incintă (intrarea și ieșirea din incintă a autovehiculelor care transportă hrane 

pentru animale, ridicarea dejecțiilor de pe amplasament, transportul intern, livrarea 
porcilor către abatoare, etc.) 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător: „Utilizatorii de surse mobile de poluare au obligaţia să asigure încadrarea în limitele 
de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursă, precum şi să le supună inspecţiilor tehnice, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”  
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Actul normativ definește „emisiile din surse mobile de poluare” ca fiind  „emisii eliberate în 
aerul înconjurător de mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, echipamente 
mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă”. 

 
Hotărârea de Guvern nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a 

motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate 
vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a 
emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, 
stabilește condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească utilajele care sunt dotate cu motoare cu ardere 
internă. 

Motorul din dotarea tractorului cu vidanjă folosit în desfășurarea activității de transport 
dejecții, are nivel de poluare minim EURO 3. 

c) activitatea de creștere a porcilor (metan și amoniac) -  nu este cazul. 
 

� Concentrații și debite masice de poluanți evacuați în atmosferă 
 Pentru sursele staționare dirijate 

Sursele staționare sunt constituite din: 
a) funcționarea aerotermelor 

Factorii de emisie pentru centrale termice, conform metodei CORINAIR sunt prezentați în 
tabelul de mai jos: 

 

Tabel 31: factori de emisie 

TIP DE BOILER 
(< 50 MW) 

FACTOR DE EMISIE / CORINAIR CARACTERISTICI 
COMBUSTIBIL NOX NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 

g/Gj g/Gj g/G j g/Gj Kg/ Gj g/Gj g/Gj 

INDUSTRIAL 67 2 - 4 1,4 13 55,5 2,4 0,15 
- 1,0 

Gaz natural 
Hu = 8500 Kcal/mc = 

0,0355878 Gj/mc 
Conținut de sulf: 
0,007 g/mc dupa 

Corinair; 
0,0048 g/mc dupa AP 

-42 

REZIDENȚIAL 46 2,5 2,5 25 56 2,4 0,15 
- 1,0 

INSTITUTIE 
COMERCIAL 

48 2,5 1,2 9,6 55,5 2,4 0,15 
- 1,0 

INSTALATIE 
PUBLICA 

170 2 - 4 0,1 19 55,5 2,4 0,15 
- 1,0 

INDUSTRIAL 140 10 2,9 15 76,6 46, 5 0,01 Păcura, comb. tip 3 -
CLU (Oil rezidual) 

Sulf: 2% in CLU; 1 - 
4,5% in păcura, 

uzual/păcura: 2,6% 
Hu păcura = 9200 - 

9500 kcal/kg 
Hu CLU = 9600 

kcal/kg 

REZIDENTIAL 140 15 10 13 64 0,8 
46,5 

0,01 

INSTITUTIE/ 
COMERCIAL 

140 15 1,6 17 76,6 46, 5 0,01 

INSTALATIE 
PUBLICA 

140 10 0,7 15 76,6 46, 5 0,01 

INDUSTRIAL 80 15 0,6 12 72,7 15, 7 
0,01 

2,68 

Combustibil lichid tip 
P si M, motorina (oil 

gas) 
Putere calorica: 9800 
- 10000 Kcal/kg la 

motorina; 
9900 kcal/kg la tip M; 
10000 kcal/kg la tip P 

(petrol). 
Sulf: 0,2-0,5 % in 

motorina; 0,1% in tip 

REZIDENTIAL 47 1,5 3,5 43 73 15, 7 
0,01 

2,68 

INSTITUTIE/ 
COMERCIAL 

48 15 0,6 16 72,7 15, 7 
0,01 
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2,68 
P; 0,25% in tip M 

INSTALATIE 
PUBLICA 

80 15 0, 15 72,7 15, 7 
0,01 

2,68 

INDUSTRIAL 180 15 2,4 16 100, 2 0,8 
0,01 

0,86 

Combustibil : lignit 
Putere calorica: 12,1 
MJ/kg (medie); 8,15 

MJ/kg-Doicesti 
 
Sulf - 0,4 - 6,2% 

REZIDENTIAL 100 50  4800 100, 2 1,4 0,01 
      

 
 0,86 

INSTITUTIE 
COMERCIAL 

100 50 10 195 100,2 0,8 0,01     
0,86 (1,25 % la 

Doicesti) 
Factor emisie SO2 - 
3062,47 g/GJ pentru 

1,25% sulf 

INSTALATIE 
PUBLICA 

180 15 0,6 14 100, 2 0,8 
0,01 

0,86 

INDUSTRIAL 115 80 15 1504 100 4,3 5-9 Biomasa (lemn, 
rumeguș, etc) 

Putere calorica -12,44 
- 16 MJ/kg 

Sulf - < 0,03% 
Factor emisie SO2 - 

48,23 pentru 0,03% S 
si 12,44 MJ/kg 

REZIDENTIAL 50 400 74 5790 100 4,3 5-9 
INSTITUTIE 
COMERCIAL 

33 80 15 199 100 4,3 5-9 

INSTALATIE 
PUBLICA 

112 100 18 1473 100 4,3 5-9 

 
Analiza se face pentru perioada cea mai defavorabilă, respectiv perioada rece a anului când 

centrala și aerotermele funcționează continuu.  
Calculul emisiei de SO2 
Din literatura de specialitate, rezultă că factorul de emisie pentru dioxidul de sulf se determină 

cu relația următoare: 

2

2

*
100

(1 ) [ / ]

SO

S
SO i

i

M S

M
e r kg kJ

H
= −  

 
unde: 

2SOe este factorul de emisie pentru SO2, în kg/kJ; 

 MSO2 – masa moleculară a SO2, în kg/kmol; 
MS – masa moleculară a S, în kg/kmol; 
S – cantitatea de sulf din combustibil, în %; 

i
iH - puterea calorifică inferioară a combustibilului, în kJ/kg; 

r – gradul de reținere a sulfului în zgură și cenușă. 
Se recomandă următoarele valori: pentru lignit r=0.2, pentru huilă r=0.05, pentru păcură și 

gaze r=0, cu excepția calculelor de prognoză, când se recomandă folosirea următoarelor valori:  
pentru lignit r=1.15, pentru huile mixte și șlam (inclusiv din import) r=2.15, pentru păcură din țară 
r=1.0, respectiv pentru păcură din import r=3. 

Pentru determinarea 
2SOe  se ia în considerație faptul că în motorină conținutiul de sulf trebuie 

să fie sub 2 %.  
i
iH - puterea calorifică inferioară a combustibilului, în kJ/kg; 
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r – gradul de reținere a sulfului în zgură și cenușă. 
Se recomandă următoarele valori: pentru lignit r = 0.2, pentru huilă r = 0.05, pentru păcură și 

gaze r = 0, cu excepția calculelor de prognoză, când se recomandă folosirea următoarelor valori:  
pentru lignit r = 1.15, pentru huile mixte și șlam (inclusiv din import) r = 2.15, pentru păcură din țară 
r = 1.0, respectiv pentru păcură din import r = 3. 

Utilizând toate aceste date s-a calculat valoarea eSO2 = 0,00003 kg/kj 
Astfel avem: 
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Tabel 32: emisiile generate de sursele dirijate – gaze de ardere 

Denumirea sursei Poluant Debit masic18 
(g/h) 

Debit gaze/aer 
impurificat 

(m3/h) 

Concentrația în 
emisie 

(mg/m3) 

Prag de alertă 
(mg/m3) 

VLA 19 
(mg/m3) 

surse aferente 
încălzitoarelor 
din hala C5 

evacuare gaze 
arse din arzătorul 
unui încălzitor 

NOx 4,26  

1400 

 

0,003 245 350 
SO2 0,18 0,00013 24,5 35 
CO 5,92 0,004 70 100 
Particule 4,26 0,003 3,5 5 
COV 0,81 0,00058 n.n. n.n. 

evacuare gaze 
arse din 
arzătoarele celor 5 
încălzitoare 

NOx 21,3 7000 0,003 245 350 
SO2 0,9 0,00013 24,5 35 
CO 29,6 0,004 70 100 
Particule 21,3 0,003 3,5 5 
COV 4,05 0,00058 n.n. n.n. 

surse aferente 
încălzitoarelor 
din hala C6 

coș evacuare gaze 
arse incinerator  
I8-1000 

NOx 4,26  

1400 

 

0,003 245 350 
SO2 0,18 0,00013 24,5 35 
CO 5,92 0,004 70 100 
Particule 4,26 0,003 3,5 5 
COV 0,81 0,00058 n.n. n.n. 

evacuare gaze 
arse din 
arzătoarele celor 7 
încălzitoare 

NOx 29,82 9800 0,003 245 350 
SO2 1,26 0,00013 24,5 35 
CO 41,44 0,004 70 100 
Particule 29,82 0,003 3,5 5 
COV 5,67 0,00058 n.n. n.n. 

 
S-a considerat funcționarea aerotermelor între 7 zile din zile în sezonul rece la popularea halelor. Nr. aeroterme = 12 buc. 
 

                                                 
18 calculat în baza factorilor de emisie pentru arderea motorinei în arzătoare industriale 
19 Condiții de referință T = 273 oK, P = 101,3 kPa, gaz uscat, conținut de oxigen 11 % 
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Din activitatea de ardere a motorinei rezultă și gaze cu efect de seră. Cantitatea rezultată din 

activitatea de ardere a combustibililor în decursul unui an se determină conform prevederilor 
Regulamentului (CE) 601/2012.  

Se consideră situația cea mai defavorabilă în care aerotermele funcționează 24 ore/zi, 7 zile/7, 
5 luni/an. 

Avem astfel: 
• se estimează un consum maxim de motorină de: 

� 60 l/încălzitor/zi 
� 43200 l/lună 
� 216000 l/an 

• QCO2 (t/an) = 590,43 t CO2/an 
  

b) traficul din incintă 
 

Pentru perioada de construire – implementare a proiectului 
Unitatea analizată va fi deservită de autospeciale dotate cu motoare pe motorină și cu o 

capacitate peste 3,5 t, având un consum mediu de 40 l /100 km sau 15,4 l/oră.  
Conform specificului activităților care se vor desfășura pe amplasamentul analizat situația cea 

mai încărcată referitoare la funcționarea concomitență a motoarelor autospecialelor și a tractorului 
presupune: 

� existența a maxim 2 autospeciale prezente pe amplasament cu motoarele pornite 
concomitent 

� funcționarea concomitentă a acestora maxim 2 ore/zi 
� un consum maxim orar (ardere în motoarele termice ale autospecialelor) de motorină 

pe amplasament de 30,8 l 
� funcționarea tractorului maxim 1 oră de suprapunere cu funcționarea motoarelor 

autospecialelor, la un consum orar de 6 l motorină  
� un consum maxim orar (ardere în motoarele termice ale autospecialelor + motor 

tractor) de motorină pe amplasament de 30,8 + 6 = 36,8 l/h 
Debitele masice de poluanți care vor fi evacuați cu gazele de eșapament de către utilajele și 

mijloacele de transport utilizate s-au calculat conform Metodologiei de calcul a contribuțiilor și 
taxelor datorate la fondul pentru Mediu, aprobată prin O.M. nr. 578/2006, funcție de: 

• tipul și capacitatea utilajului 
• tipul carburantului utilizat și de conținutul în sulf al acestuia 
• consumul de carburant pe utilaj/autovehicul 
• regimul de lucru 
• condițiile de funcționare 

Carburantul folosit va fi motorina care are conținutul maxim de sulf de 0,2 % 
Formula de calcul este: 
Ei = FEi x Ni x CCi  
unde: Ei = debitul masic de poluant 
 FEi = factorul de emisie corespunzător poluantului și categoriei utilajului / 

autovehiculului 
 Ni = numărul de autovehicule din categoria respectivă 
 CCi = consumul specific de motorină pentru categoria utilajului/autovehiculului (acesta 

trebuie să fie transformat în kg funcție de densitatea carburantului folosit – pentru motorină d = 820 -
845 kg/mc (densitatea la 15 grade C.) 

Calculul emisie de SO2: 
ESO2 = Ks x C   (în kg) 
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Unde: 
E SO2 – emisia de SO2 
KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina folosită 

KS = 0,002 
C - consum de carburant (kg) 
ESO2 = 0,002 x 36,8 x 0,830 = 0,061 kg/h  
 
Pentru determinarea celorlalți poluanți se folosesc factorii de emisie din tabelul de mai jos: 
 
Tabel 33 Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3,5 t) – motorină 

 NOX CH4 VOC CO N2O CO2 

Control moderat, consum de carburant de 30,8 l/100 km 
total g/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800 
g/kg combustibil 42,7 0,25 8,16 ,34, 0,12 3138 
g/MJ 1,01 0,00 019 0,80 0,003 73,9 

 
Pentru toate activitățile care urmează să se desfășoare se estimează un consum de motorină de 

cca. 700 l, un număr total de ore de funcționare a utilajelor și mijloacelor auto de cca. 50, un consum 
mediu orar de 15,4 l/h/utilaj – mijloc auto și un număr de 4 astfel de utilaje (1 macara și 3 mijloace 
de transport). În acest caz vom avea: 

A. Debite masice medii orare de poluanți rezultați de la toate sursele în ipoteza 
funcționării concomitente a acestora: 
consum mediu orar  = 4 utilaje x 15,4 l/h/utilaj = 91,6 l/h = 76,03 kg/h (d = 0,830 kg/l) 

 
Tabel 34: debite masice medii orare de poluanți rezultați de la toate sursele 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

Total emisii  
toate sursele 

3246 19 620 2600 9 238583 152,06 

 
 

B. Total emisii pentru întreaga activitate de construire a lagunei și de extindere a 
capacității: 
Consum total estimat de motorină = 700 l = 581 kg (d = 0,830 kg/l) 

Calculul emisie de SO2: 
ESO2 = Ks x C   (în kg) 
Unde: 

E SO2 – emisia de SO2 
KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina folosită 

KS = 0,002 
C - consum de carburant (kg) 
ESO2 = 0,002 x 5810 = 1,162 kg  
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Tabel 35: total emisii pentru întreaga activitate de construire a lagunei și de extindere a capacității 

 Debit masic (g/h) 

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

FE g/kg 
combustibil 

42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 2 

total emisii 
toate 
sursele 

24,80 0,14 4,74 19,87 0,07 1823,18 1,162 

 
Ținând cont de următoarele aspecte: 

• în realitate debitele masice ale acestor poluanți sunt mult mai mici deoarece utilajele nu vor 
lucra niciodată toate concomitent 

• poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă 
• condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune 
• cantitățile de praf degajate în timpul executării lucrărilor și a transporturilor sunt foarte 

reduse întrucât pe amplasamentul analizat se va lucra numai pe platforme betonate sau 
balstate iar autovehiculele vor rula numai pe drumuri asfaltate sau betonate,  

se apreciază că poluarea generată pentru factorul de mediu aer, în această etapă, va fi 
nesemnificativă și nu va crea disconfort. 
 

În timpul funcționării obiectivului după extinderea capacității 
 

Unitatea analizată va fi deservită de autospeciale dotate cu motoare pe motorină și cu o 
capacitate peste 3,5 t, având un consum mediu de 40 l /100 km sau 15,4 l/oră.  

Conform specificului activităților care se vor desfășura pe amplasamentul analizat situația cea 
mai încărcată referitoare la funcționarea concomitență a motoarelor autospecialelor și a tractorului 
presupune: 

� existența a maxim 2 autospeciale prezente pe amplasament cu motoarele pornite 
concomitent 

� funcționarea concomitentă a acestora maxim 2 ore/zi 
� un consum maxim orar (ardere în motoarele termice ale autospecialelor) de motorină 

pe amplasament de 30,8 l 
� funcționarea tractorului maxim 1 oră de suprapunere cu funcționarea motoarelor 

autospecialelor, la un consum orar de 6 l motorină  
� un consum maxim orar (ardere în motoarele termice ale autospecialelor + motor 

tractor) de motorină pe amplasament de 30,8 + 6 = 36,8 l/h 
Calculul emisie de SO2: 
ESO2 = Ks x C   (în kg) 
Unde: 

E SO2 – emisia de SO2 
KS – conținut de S din carburant, exprimat în masa relativă (kg/kg); pentru motorina folosită 

KS = 0,002 
C - consum de carburant (kg) 
ESO2 = 0,002 x 36,8 x 0,830 = 0,061 kg/h = 61 g/h 
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Tabel 36: emisii surse mobile 

Sursă  
consum 

orar 
motorină 
l/h – kg/h 

FE g/kg combustibil  

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

15,9 0,055 4,64 1,58 0,188 3138 2 
Debit masic (g/h) 

autospeciale 16 – 13,6 216,24 0,74 63,1 21,48 2,55 42676,8 27,2 
tractor 6 – 5,1  81,09 0,28 23,66 8,05 0,95 16003 10,2 
Total 22 – 18,7 297,33 1,02 86,76 29,53 3,5 58679,8 37,4 

 
Ținând cont de următoarele aspecte: 

• poluanții evacuați cu gazele de eșapament se răspândesc liber în atmosferă 
• condițiile de dispersie pe amplasamentul analizat sunt foarte bune 
• cantitățile de praf degajate în timpul rulării mijloacelor auto și a utilajelor sunt foarte reduse 

întrucât pe amplasamentul analizat se va lucra numai pe platforme betonate iar 
autovehiculele vor rula numai pe drumuri asfaltate sau betonate,  

se apreciază că poluarea generată pentru factorul de mediu aer, în această etapă, va fi nesemnificativă 
și nu va crea disconfort. 

 
 

c) Spațiul de evacuare a aerului din halele de creștere a porcilor 
 
Înainte de extinderea capacității 
Efectivul maxim de porci care pot fi prezenți pe amplasament este de 1664 capete. 
Emisia de amoniac: 
Numărul de porci considerat a fi prezenți 365 de zile pe an (hala este populată 275 de zile pe 

an cu 1664 de capete per serie, 3 serii pe an) este de 1250. 
 

Tabel 37 Factorii de emisie pentru amoniac utilizați în metoda implicită de calcul a emisiei de amoniac din 
managementul dejecțiilor exprimat în Kg NH3/tip animal/an 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revised 
NFR 

Livestock Manure 
type 

Total EFNH3 

EFNH3 for 
emissions 

from 
housing, 

storage and 
yards 

EFNH3 for 
Emissions 
following 
manure 

aplication 

EFNH3 for 
emissions 

from grazed 
pastures 

3B3 
 

‘Swine’ — 
Fattening pigs 

Slurry 
 

6,7 
 

4,0 
 

2,7 
 

0,0 
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Tabel 38: Cantități generate amoniac – SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Număr porci 
SITUAȚIA 

EXISTENTĂ 

EMISII NH 3 TOTAL, 
(kg) 

din care: 
Din adăposturi 

Din aplicarea 
dejecțiilor  

1664 capete /serie 
  

1250 capete/ an 
(prezente 365 zile) 

emisii anuale  
 8375 5000 

3375 

emisii zilnice 
  

22,95 13,70 
9,25 

emisii orare  
 

0,96 0,57 0,38 

 

Emisia de amoniac:  
� anuală – 1250 × 4 = 5.000  kg NH3/an 
� zilnică = 13,70 kg NH3/zi 
� orară = 0,57 kg NH3/h 

 
Emisia de metan 
a. Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal 
Pentru  raportarea E-PRTR emisia de metan din fermentația enterică ia în considerare numai 

creșterea porcilor. Astfel se va aplica formula din subcapitolul 4.2 CH4 EMISSION FROM 
ENTERIC FERMENTATION IN DOMESTIC LIVESTOCK  utilizându-se ecuația 10.19 de la 
„Tier I Method ” pentru determinarea cantității de metan emis în anul t după cum urmează : 
 
Emisii de CH4 (GgCH4/an) = EF × populația / (10 6 kg / Gg ) [ecuația 10.19] 
 unde : 
 EF – factor de emisie pentru metan corespunzător populației respective de animale  
(kg/cap animal/an). Pentru porci se va avea în vedere tabelul 10.10 din capitolul 4.Agriculture al 
documentului „Revised 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 
Reference Manual”  în condițiile specifice țărilor în curs de dezvoltare, pentru care  EF=1 kg 
CH4/animal/an; 
 Populația – numărul de capete de animale pentru populația respectivă = 1250 

Emisia de metan:  
� anuală – 1250 × 1 = 1250  kg CH4/an 
� zilnică = 3,42 kg CH4/zi 
� orară = 0,14 kg CH4/h 

 
b. Emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd  
Pentru  raportarea în registrul E-PRTR se vor aplica pentru creșterea porcilor și păsărilor, 

prevederile subcapitolului 4.3 CH4 EMISSION FROM MANURE MANAGEMENT  al IPCC 
GPC 2000 utilizându-se ecuația 4.15 pentru determinarea cantității de metan emis în anul t pentru 
fiecare categorie de animale (porci sau păsări) rezultată din activitatea de gestionare a gunoiului de 
grajd după cum urmează :  
 Emisii de CH4 (Gg/an) = EF × populația / (10 6 kg / Gg ) [ecuația 10.22] 
 unde : 
 EF – factor de emisie pentru metan corespunzător populației respective de animale  
(kg/cap animal/an). Pentru porci se va avea în vedere tabelul 10.14 din capitolul 4.Agriculture al 
documentului „Revised 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: 
Reference Manual”  în condițiile specifice Europei de Est, pentru care  EF= 7 kg CH4/animal/an; 

Emisia de metan:  
� anuală – 1250 × 7 = 8750  kg CH4/an 
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� zilnică = 23,97 kg CH4/zi 
� orară = 1 kg CH4/h 

 
TOTAL CH4/an (Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal și 

emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd) 
Emisia de metan:  

� anuală – 1250 × (7 + 1) = 10000 kg CH4/an 
� zilnică = 27,40 kg CH4/zi 
� orară = 1,14 kg CH4/h 

 
După extinderea capacității 
Efectivul maxim de porci care pot fi prezenți pe amplasament este de 3664 capete. 
 
Emisia de amoniac: 
Numărul de porci considerat a fi prezenți 365 de zile pe an (hala este populată 275 de zile pe 

an cu 3664 de capete per serie, 3 serii pe an) este de 2750. 
 

Tabel 39: Cantități generate amoniac – DUPĂ EXTINDERE 

 

 

 

 

 

 

 
Emisia de amoniac: 

� anuală – 2750 x 4 = 11000 kg NH3/an 
� zilnică = 30,13 kg NH3/zi 
� orară = 1,25 kg NH3/h 

 
Emisia de metan 
a. Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal 

 Populația – numărul de capete de animale pentru populația respectivă = 2110 
Emisia de metan:  

� anuală – 2750 × 1 = 2750  kg CH4/an 
� zilnică = 7,53 kg CH4/zi 
� orară = 0,313 kg CH4/h 

 
b. Emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd  
Emisia de metan:  

� anuală – 2750 × 7 = 19250 kg CH4/an 
� zilnică = 52,73 kg CH4/zi 
� orară = 2,197 kg CH4/h 

 
TOTAL CH 4/AN (Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal și 

emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd) 
Emisia de metan:  

Număr porci 
DUPĂ 

EXTINDERE 

EMISII 
NH3 

 

TOTAL, 
din care: 

(kg) 

Din 
adăposturi 

Din aplicarea 
dejecțiilor 

 
3664 capete 
/serie 
  
2750 capete/ an 
(prezente 365 

zile) 

emisii 
anuale  

18425 11000 7425 

emisii 
zilnice  

50,47 30,13 20,34 

emisii orare  2,10 1,25 0,84 
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� anuală – 2750 × (7 + 1) = 22000  kg CH4/an 
� zilnică = 60,27 kg CH4/zi 
� orară = 2,511 kg CH4/h 

 
 

 Prognozarea poluării aerului 
          În timpul  efectuării lucr ărilor pentru realizarea proiectului 

Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer, pentru această etapă, se face din punct 
de vedere al concentrațiilor în imisie (concentrația poluanților la nivel respirator) rezultate din 
funcționarea motoarelor termice din dotarea mijloacelor auto și a utilajelor care participă la lucrările 
de construire. 

Sunt importante doar concentrațiile pe termen scurt de mediere (respectiv 1 oră) care 
reprezintă cele mai mari concentrații probabile la nivel respirator datorate surselor care funcționează 
simultan în același perimetru. În consecință interesează doar concentrațiile în oxizi de azot și dioxid 
de sulf pentru care Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a stabilit limite maxime 
admisibile pentru timp de mediere de o oră. Determinarea concentrației poluanților în imisie se face 
prin modelarea matematică a dispersiei poluanților. 

Rezultatele obținute, în raport cu concentrațiile maxime admise, sunt prezentate în tabelul de 
mai jos: 

 
Tabel 40: concentrația poluanților în imisie 

Sursă Poluant Cmaxim 1 h 
(µg/m3) 

 

CMA1 h 
(µg/m3) 

 
Toate sursele NOx 103,1 200 

SO2 1,53 350 
 

Se observă că valoarea concentrațiilor maxime în imisie pe termen scurt de mediere (o oră) 
ale poluanților rezultați de la funcționarea utilajelor și mijloacelor auto care realizează lucrările de 
construcție laguna de colectare dejecții  și pentru extinderea capacității fermei sunt cu mult mai mici 
decât valorile maxime admise și se înregistrează la o distanță de 20 m față de sursă și numai în 
anumite condiții meteorologice (lipsa curenților de aer, căldură excesivă, etc.) iar în oricare alte 
condiții meteorologice concentrațiile în imisie sunt mai mici. Totodată valorile concentrațiilor în 
imisie sunt din ce în ce mai mici pe măsură ce distanța față de sursă crește. 

 
 

4.2.3.2. În timpul exploatării obiectivului 
� Dispersia poluanților în aer, zona maximă de influență și modificările calitative 

intervenite 
Calculul concentrațiilor în imisie s-a făcut numai pentru sursele considerate semnificative, 

respectiv pentru; 
• activitatea de creștere a porcilor și pentru poluanții metan și amoniac 
• imisiile rezultate din funcționarea surselor de ardere (aerotermele pe motorină)  

prin modelarea matematica a dispersiei poluanților. 
Concentrațiile în imisie determinate se raportează la valorile maxime admisibile prevăzute de 

OM nr. 462/1993 coroborate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
cu modificările și completările ulterioare. 
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Pentru determinarea câmpurilor de concentrații în imisie ale poluanților evacuați în atmosfera 
de sursele aferente funcționarii obiectivului s-a utilizat un model de tip gaussian, și anume modelul 
climatologic bazat pe teoria modelului Martin și Tikvart. 

Acesta este un model pentru estimarea concentrațiilor de poluant pe termen lung de mediere 
pentru surse continue punctiforme sau de suprafața. 

Baza fizica fundamentala a modelului este presupunerea ca distribuția spațială a 
concentrațiilor este dată de formula gaussiană a penei. 

 
Concentrația medie de lungă durată 
Concentrația medie CA într-un receptor aflat la distanta r de o sursa și la înălțimea z fata de 

sol este data de relația: 

 
unde:  

• k = indice pentru sectorul direcției vântului 
• qk(ρ) = ʃQ(ρ,θ)dθ pentru sectorul k 
• Q(ρ,θ) = emisia în unitatea de timp a sursei de suprafața 
• ρ = distanța de receptor pentru o sursă de suprafață infinitezimală 
• θ = unghiul în coordonate polare centrat pe receptor 
• l = indice pentru clasa de viteza a vântului 
• m = indice pentru clasa de stabilitate 
• Φ(k,l,m) = funcția de frecvență a stărilor meteorologice 
• S(ρ,z;Ul,Pm)= funcția care definește dispersia 
• z = înălțimea receptorului deasupra solului 
• ul= viteza vântului reprezentativa 
• Pm= clasa de stabilitate 

 
Pentru surse punctiforme, concentrația medie CP datorata unui număr de n surse, este data 

de relația: 

 
 
unde:  

• kn = sectorul de vânt pentru a n-a sursa 
• Gn = emisia pentru sursa n 
• ρn = distanța de receptor a sursei n 

Daca receptorul este la sol (nivel respirator), atunci z=0 și forma funcției S(ρ,z;ul,Pm) va fi: 
 

 
 
sau: 
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 dacă σz(r) < 0,8 L și 

 
sau  
 

 
 
 
daca σz(ρ) > 0,8 L 
unde:  

• σz(ρ) = funcția de dispersie verticală, de exemplu deviația standard a concentrației în 
plan vertical 

• h = înălțimea efectivă a sursei 
• Δh = supraînălțarea penei de poluant, calculată cu relațiile lui Briggs; 
• L = înălțimea de amestec la amiaza 
• T1/2 = timpul de înjumătățire a poluantului. 

Posibilitatea dispariției poluantului prin procese fizice sau chimice este data de expresia:  
 

exp (-0,692 ρ/ul T1/2 ). 
 
Concentrația totală pentru o perioadă data de mediere este suma concentrațiilor datorate 

tuturor surselor pentru acea perioada. 
Datele de intrare cuprind informații privind: 
Grila de calcul - Modelul permite calculul concentrației medii a poluantului în orice punct 

aflat la anumite distante de sursa/surse, prin luarea în considerație a contribuției tuturor surselor. Ca 
urmare, este posibil sa se calculeze concentrațiile pe o arie în jurul sursei. În acest scop, se 
delimitează aria de interes, iar pe suprafața ei se fixează o grila, de regula pătratica, ale cărei noduri 
constituie receptorii. Numărul de noduri și pasul grilei se aleg în funcție de caracteristicile sursei, de 
aria de interes și de problematica la care trebuie sa se răspundă. Grila va avea o origine și un sistem 
de coordonate cu axa Ox spre est și axa Oy spre nord, în funcție de care se stabilesc coordonatele 
surselor și ale nodurilor. 

Datele de emisie cuprind caracteristicile sursei: înălțime geometrica, diametru sau suprafața 
de emisie, viteza și temperatura de evacuare a poluanților. 

Parametrii meteorologici se introduc sub forma funcției de frecventa Φ(k,l,m) a tripletului 
direcția vântului, clasa de viteza a vântului și clasa de stabilitate, stabilita pe șiruri lungi de date 
(plurianuale). 

De exemplu, daca se lucrează pe 16 sectoare de vânt, 8 clase de viteza și 7 clase de stabilitate, 
tabelul de valori al funcției de frecventa cuprinde 896 de intrări. 
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Calculul concentrațiilor de poluanți pentru sursele specifice obiectivului au fost făcute într-o 
grila pătratică cu dimensiunile de 0,8 km x 1,0 km cu pasul de 10 m, având sursele în centru. 

 
Concentrația maxima de scurtă durată 
Pentru evaluarea concentrațiilor pe termen scurt de mediere s-a folosit un model de tip pană 

gaussiană, mult mai potrivit decât modelul climatologic (care prin medierea pe sector subevaluează 
uneori concentrațiile pe termen scurt). 

Modelul folosește ca date de intrare caracteristicile emisiei de poluanți (cantitatea de poluant 
evacuata în atmosfera în unitatea de timp, înălțimea de evacuare, temperatura și viteza de evacuare a 
gazelor) și factorii meteorologici hotărâtori în distribuția poluanților: viteza vântului, gradul de 
stratificare termica a atmosferei. 

Relația pentru calculul concentrației poluantului într-un punct este: 

 
unde: 

• Q - emisia de poluanți în g/s 
• H - înălțimea efectivă a sursei, funcție de temperatura și de viteza de evacuare a 

gazelor, de diametrul interior la vârf și de înălțimea construita a coșului 
• u - viteza vântului la înălțimea sursei 
• σy, σz - parametrii de dispersie funcție de clasa de stratificare a atmosferei, de distanta 

fata de sursa și de mediul în care are loc emisia (urban / rural) 
Supraînălțarea penelor de poluanți, parametru hotărâtor în evaluarea concentrațiilor de 

poluanți la o anumita distanta de sursa, a fost determinata cu formula lui Briggs corectata pentru 
stratificările stabile ale atmosferei. Parametrii de dispersie σy și σz au fost determinați cu formulele 
recomandate de OMM 1982. 

Calculele au fost efectuate pe axa vântului, situație în care concentrațiile au cele mai mari 
valori, pentru toate condițiile meteorologice posibile. 

 
Pentru evaluarea nivelului emisiilor de noxe rezultate din activitatea de creștere a porcilor au 

fost făcute calcule teoretice pentru emisiile de poluanți (metan și amoniac) în funcție de numărul de 
porci existenți în hale înainte și după extinderea de activitate, numărul gurilor de evacuare de pe 
acoperișurile halelor, diametrul acestora, temperatura de evacuare din hale, debitele de evacuare din 
hale și factorii de emisie. 

Pentru prognozarea nivelurilor de poluare a factorului de mediu aer generate de extinderea 
activității fermei de porci aparținând SC PIG ELITA SRL s-a efectuat modelarea matematică a 
dispersiilor poluanților în atmosferă și s-au luat în calcul doar poluanții metan, amoniac și H2S, 
aceștia fiind relevanți pentru activitatea de creștere a porcilor.  
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Date privind punctele de emisii 
Au fost considerate ca puncte de emisie ventilatoarele (exhaustoare) amplasate pe pereți halelor 

C5 și C6 – câte 5 ventilatoare / hală amplasate astfel: 
• Hala C5 = 5 ventilatoare 
• Hala C6 = 5 ventilatoare 

Caracteristicile tehnice ale ventilatoarelor sunt: 
• D = 92 cm,  
• secțiunea de curgere S = 2,66 m2 
• h = 5,0 m,  
• Qminim = 9500 m3/h,  
• v = 0,992 m/s,  
• t = 22oC. 

 
Datele centralizate pentru poluanții emiși din activitatea de creștere a porcilor  
 
Înainte de extinderea capacității  
Emisia de amoniac 

Tabel 41: emisia de amoniac înainte de extinderea capacității 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
a. Emisia de amoniac din fermentația enterică pe categorie de animal 

� anuală – 1250 × 4 = 5000 kg NH3/an 
� zilnică = 13,70 kg NH3/zi 
� orară = 0,57 kg NH3/h 

b. Emisia de amoniac din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd 
� anuală – 1250 × 2,7 = 3375  kg NH3/an 
� zilnică = 16,686 kg NH3/zi 
� orară = 0,572 kg NH3/h 

c. Emisia totală de amoniac 
� anuală – 1250 × 6,7 = 8375 kg NH3/an 
� zilnică = 22,94 kg NH3/zi 
� orară = 0,95 kg NH3/h 

 
Emisia de metan 
a. Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal 

� anuală – 1250 × 1 = 1250  kg CH4/an 
� zilnică = 3,424 kg CH4/zi 
� orară = 0,142 kg CH4/h 

 
b. Emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd 

� anuală – 1250 × 7 = 8750  kg CH4/an 
� zilnică = 23,972 kg CH4/zi 

Număr porci 
SITUAȚIA 
EXISTENTĂ 

EMISII NH 3 

 
TOTAL, 
(kg) 
din care: 

Din 
adăposturi 

Din aplicarea 
dejecțiilor 

1664 capete /serie 
  
1250 capete/ an 
(prezente 365 zile) 

emisii anuale  
 8375 5.000 

3375 

emisii zilnice 
  

22,94 13,70 
9,24 

emisii orare  
 

0,95 0,57 
0,38 
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� orară = 0.998 kg CH4/h 
 
c. Emisia totală de metan 

� anuală – 1250 × (7 + 1) = 10000  kg CH4/an 
� zilnică = 27.40 kg CH4/zi 
� orară = 1,141 kg CH4/h 

 
După extinderea capacității 
Emisia de amoniac 
 

Tabel 42: Emisia de amoniac după extinderea capacității  
 

 

 

 

 

 

 
Emisia de metan 
a. Emisia de metan din fermentația enterică pe categorie de animal  

� anuală – 2750 × 1 = 2750  kg CH4/an 
� zilnică = 7,534 kg CH4/zi 
� orară = 0,313 kg CH4/h 

 
b. Emisia de metan din managementul dejecțiilor și a gunoiului de grajd  

� anuală – 2750 × 7 = 19250  kg CH4/an 
� zilnică = 52.739 kg CH4/zi 
� orară = 2,197 kg CH4/h 

c. Emisia totală de metan 
� anuală – 2750 × (7 + 1) = 22000  kg CH4/an 
� zilnică = 60,273 kg CH4/zi 
� orară = 2,511 kg CH4/h 

 
În vederea stabilirii modului de afectare a aerului din zonele rezidențiale și a modelării dispersiei 

poluanților către aceste zone se va face analiza doar pentru emisiile generate în halele de creștere a 
porcilor.  

Emisiile generate de gestionarea și aplicarea dejecțiilor pe terenurile agricole, deși sunt 
importante din punct de vedere cantitativ, nu afectează zonele rezidențiale deoarece terenurile agricole 
pe care se împrăștie dejecțiile sunt situate la distanțe mai mari față de aceste zone, iar direcția 
preponderentă a curenților de aer este dinspre localitate spre terenurile agricole. 

   Pentru determinarea concentrației poluanților în aerul evacuat din cele 2 hale se ține cont de 
următoarele aspecte și date tehnice: 

1. volumele de aer existente în fiecare hală 
2. evacuarea aerului viciat din fiecare hală se face continuu pentru a se asigura un volum 

minim de aer proaspăt de 110 mc/porc/h 
3. numărul de ventilatoare din fiecare hală (5+5) 
4. debitele de evacuare ale ventilatoarelor Q = 48500 mc/h 
5. Dventilator = 0,92 m 

Număr porci 
SITUAȚIA 
EXISTENTĂ 

EMISII NH 3 

 
TOTAL, 
(kg) 
din care: 

Din 
adăposturi 

Din aplicarea 
dejecțiilor 

2750 capete /an 
  
3664 capete/ serie  
capacitatea max.  

emisii anuale  
 

18425 11000 
7425 

emisii zilnice 
  

50,479 30,136 
20,342 

emisii orare  
 

2,103 1,255 
0,847 
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6. viteza de evacuare v = 5,06 m/s 
7. H ventilatoare = 4 m 

 
Modelarea matematică a dispersiei poluanților atmosferici 

Pentru efectuarea modelărilor matematice a dispersiei poluanților în atmosferă s-au stabilit 
susrsele de emisii și s-a trasat caroiajul pentru efectuarea calculului variației concentrațiilor poluanților 
în spațiu.  
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Figură 18: amplasarea surselor de emisii 
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Figură 19: grila pentru modelarea concentrațiilor de poluanți în atmosferă
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Emisiile rezultate din activitatea de creștere a porcilor 
Pentru amoniac evaluarea nivelurilor de concentrații s-a efectuat prin raportarea la valorile limită 

prevăzute de reglementările în vigoare, respectiv STAS 12574/1987 care prevede valori maxime 
admisibile (CMA) pentru amoniac în zone rezidențiale. 

Pentru metan nu sunt valori limită pentru comparație, motiv pentru care ne se face modelarea 
matematică a dispersiei în atmosferă iar raportarea se face doar la BAT-uri. 

 
 
Modelarea dispersiei pentru H2S 
 

Tabel 43: determinarea emisiilor de H2S 

Sursă de emisie capacitate  
capete / 

serie 

poluant EF20 
kg/yr per 

pig 

volum aer 
viciat 

vehiculat 
 

debit masic  Concentrația la 
ieșirea din 

ventilatoare 
 

mc/h kg/an 
(corecție 

pe serii/an) 

g/h21 mg/mc 

ventilatoarele halelor 
de creștere porci  

3664 hidrogen 
sulfurat 

0,09 485000 247,32 37,69 0,077 

 

                                                 
20 Department of Biological and Agricultural Engineering, Kansas State University, Manhattan 55506 
21 fără aplicarea corecției pentru nr. de serii deoarece se face modelafrea pentru momentul cu încărcarea maximă 
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Grafic 5: modelarea matematică a variației concentrației H2S – perioadă de mediere 1 oră 
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Grafic 6: modelarea matematică a variației concentrației H2S – perioadă de mediere 1 oră cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 7: modelarea matematică a variației concentrației H2S – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 8: modelarea matematică a variației concentrației H2S – perioadă de mediere 1 an cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei amoniacului 

Tabel 44: valori emisie amoniac 

Sursă de emisie capacitate  
capete / 

serie 

poluant factor de 
emisie 

volum aer 
viciat 

vehiculat 
 

debit masic  Concentrația 
la ieșirea din 
ventilatoare 

 
mc/h kg/an kg/h mg/mc 

ventilatoarele 
compartimentelor 

halei de creștere porci  

3664 amoniac 4 485000 11000 1,255 2,58 
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Grafic 9: modelarea matematică a variației concentrației amoniac – perioadă de mediere 30 minute 
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Grafic 10: modelarea matematică a variației concentrației de amoniac – perioadă de mediere 30 minute, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 11: modelarea matematică a variației concentrației amoniac – perioadă de mediere 24 ore 
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Grafic 12: modelarea matematică a variației concentrației de amoniac – perioadă de mediere 24 ore, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

124 
 
 
 

 

 
Grafic 13: modelarea matematică a variației concentrației amoniac – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 14: modelarea matematică a variației concentrației de amoniac – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei poluantului amoniac din laguna de depozitare dejecții 

 
Grafic 15: modelarea matematică a variației concentrației de amoniac la laguna de dejecții – perioadă de mediere 1 h 
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Grafic 16: modelarea matematică a variației concentrației de amoniac la laguna de dejecții – perioadă de mediere 1 an 
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Emisiile rezultate din activitatea de ardere a motorinei în încălzitoare 
 
Pentru modelarea dispersiei poluanților atmosferici rezultați din activitatea de ardere a 

combustibililor – motorină s-au calculat parametrii necesari în prelucrarea datelor cu softul specializat: 
Tabel 45: Emisiile rezultate din activitatea de ardere a motorinei în încălzitoare 

nr. 
crt. 

Parametru  UM Valoare Observații 

1.  
 

Coeficientul de exces de aer λ = raportul dintre 
cantitatea reală de aer furnizată pentru ardere și 
cantitatea minimă necesară, 

λ = Lr / Lmin 

 1,7  

2.  Volumul teoretic de aer uscat - Va Nm3/kg 16,6  
3.  Volumul real de aer Vr Nm3/kg  28,22  
4.  Volumul teoretic azot VN2 = 0,79 Va

 + N2/100 Nm3/mc  13,11  
5.  Volum gaze ardere triatomice 

VRO2 = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHn) 
Nm3/kg  1  

6.  Volumul teoretic gaze uscate 
VgU = VN2 + VRO2 

Nm3/kg 14,11  

7.  Volumul teoretic vapori de apă 
VH2O = 0,01 (CO2 + CO + H2S + sum. CmHnn/2 + 
0,124) + 0,0016 λ  

Nm3/kg  1,98  

8.  Volumul teoretic gaze de ardere 
Vg = VgU + VH2O 

Nm3 16,09  

9.  Volumul real gaze uscate VgU = VgU
o + (λ -1) Va

o Nm3 25,73  
10.  Volumul real vapori de apă VH2O = VH2O + 0,016 d (λ -

1) Va
o 

Nm3 2,16  

11.  Volumul real gaze de ardere  Vg = VgU + VH2O Nm3 27,89  
12.  Consumul de combustibil l/h 50  
13.  Temperatură gaze la ieșirea din coș oC 65 ÷ 70  
14.  Debit total de gaze Qg = VgB (273 + Tg)/273 m3/s 13,47 485000 m3/h 
15.  Diametru coș dispersie D m 0,92  
16.  Înălțime coș dispersie H m 4  
17.  Suprafață evacuare gaze Sg m2 2,66  
18.  Viteza gazelor la evacuare Wg = Qg/Sg m/s 5,06  
19.  Concentrația noxelor (calculată) 

NOx mg/m3 0,11  
CO mg/m3 0,15  
SO2 mg/m3 0,0044  
COV mg/m3 0,02  
PM10 mg/m3 0,07  
PM2,5 mg/m3 0,03  

20.  TSP mg/m3 0,11  
21.  Cantitatea de poluant emisă 

NOx g/h 51,12  
CO g/h 71,04  
SO2 g/h 2,16  
COV g/h 9,72  
PM10 g/h 35,78  
PM2,5 g/h 15,34  

22.  TSP g/h 51,12  
23.  Viteza medie anuală a vântului la vârful coșului m/s 1,87  
24.  Viteza medie a vântului în zona analizată m/s 1,87  
25.  Înălțimea medie anuală de ridicare a coșului de fum Dh 

= 1,5 x S x Wg / (Vo x D) 
m 11,66  

26.  Înălțimea totală de ridicare a gazelor arse (medie 
anuală) 

m 422  

                                                 
22 deoarece evacuarea se face pe orizontală nu se aplică factorul de corecție pentru înălțimea coșului teoretic 
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S-a efectuat studiul de modelare a dispersiei pentru poluanții: 

a) CO 
b) NOx 
c) NO2 
d) SO2 
e) NMVOC 
f) PM10 
g) PM2,5 
h) TSP 

 pentru una sau mai multe din următoarele situații: 
• perioadă de mediere 1 h 
• perioadă de mediere 8 h 
• perioadă de mediere 24 h 
• perioadă de mediere 1 an 

 
 
 

Modelarea  dispersiei pentru CO 
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Grafic 17: modelarea matematică a variației concentrației CO – perioadă de mediere 1 h 
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Grafic 18: modelarea matematică a variației concentrației de CO – perioadă de mediere 1 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 19: modelarea matematică a variației concentrației CO – perioadă de mediere 8 h 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

133 
 
 
 

 
Grafic 20: modelarea matematică a variației concentrației de CO – perioadă de mediere 8 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 21: modelarea matematică a variației concentrației CO – perioadă de mediere 24 h 
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Grafic 22: modelarea matematică a variației concentrației de CO – perioadă de mediere 24 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 23: modelarea matematică a variației concentrației CO – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 24: modelarea matematică a variației concentrației de CO – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei pentru NOx 
 

 
Grafic 25: modelarea matematică a variației concentrației NOx – perioadă de mediere 1 h 
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Grafic 26: modelarea matematică a variației concentrației de NOx – perioadă de mediere 1 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 27: modelarea matematică a variației concentrației NOx – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 28: modelarea matematică a variației concentrației de NOx – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei poluantului SO2 

 
Grafic 29: modelarea matematică a variației concentrației SO2 – perioadă de mediere 1 h 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

143 
 
 
 

 
Grafic 30: modelarea matematică a variației concentrației de SO2 – perioadă de mediere 1 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 31: modelarea matematică a variației concentrației SO2 – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 32: modelarea matematică a variației concentrației de SO2 – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei poluantului PM10 

 
Grafic 33: modelarea matematică a variației concentrației PM10 – perioadă de mediere 1 h 
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Grafic 34: modelarea matematică a variației concentrației de PM10 – perioadă de mediere 1 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 35: modelarea matematică a variației concentrației PM10 – perioadă de mediere 24 h 
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Grafic 36: modelarea matematică a variației concentrației de PM10 – perioadă de mediere 24 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 37: modelarea matematică a variației concentrației PM10 – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 38: modelarea matematică a variației concentrației de PM10 – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei poluantului PM2,5 

 
Grafic 39: modelarea matematică a variației concentrației PM2,5 – perioadă de mediere 1 h 
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Grafic 40: modelarea matematică a variației concentrației de PM2,5 – perioadă de mediere 1 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 41: modelarea matematică a variației concentrației PM2,5 – perioadă de mediere 24 h 
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Grafic 42: modelarea matematică a variației concentrației de PM2,5 – perioadă de mediere 24 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 43: modelarea matematică a variației concentrației PM2,5 – perioadă de mediere 1 an 
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Grafic 44: modelarea matematică a variației concentrației de PM2,5 – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Modelarea dispersiei poluantului TSP 

 
Grafic 45: modelarea matematică a variației concentrației TSP – perioadă de mediere 24 h 
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Grafic 46: modelarea matematică a variației concentrației de TSP – perioadă de mediere 24 h, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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Grafic 47: modelarea matematică a variației concentrației TSP – perioadă de mediere 1 an 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

161 
 
 
 

 
Grafic 48: modelarea matematică a variației concentrației de TSP – perioadă de mediere 1 an, cu valoarea concentrației la cea mai apropiată locuință 
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În vederea interpretării rezultatelor obținute pentru a se putea face o evaluare a modului în care este afectat factorul de mediu aer se va face o 
recapitulare a informațiilor aferente fiecărui tip de poluant atmosferic. 

1. concentrațiile în emisie 
 

Tabel 46: 1. concentrațiile în emisie 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(g/h) 

Debit gaze / aer 
impurificat 

mc/h 

Concentrația în 
emisie 

(mg/mc) 

Prag de alertă 
(mg/mc) 

Limita de emisie = 
prag de intervenție 

(mg/mc) 
• creșterea porcilor în 

hale – gurile de 
evacuare ale 
ventilatoarelor halelor  

• asigurarea 
microclimatului în hale 
prin aeroterme cu gaze 
naturale – gurile de 
evacuare ale 
ventilatoarelor halelor   
 

amoniac 1250 485000 2,6   
metan 313 0,64   
H2S 27,93 0,057  0,015 

NOx 51,12 0,11 70 100 

CO 71,04 0,15 245 350 

SO2 2,16 0,0044 24,5 30 

COV 9,72 0,02 nn nn 

PM10 35,78 0,07 3,5 5 

PM2,5 15,34 0,03 3,5 5 

TSP 51,12 0,11   
depozitarea dejecțiilor 
în lagună 

metan 2197     
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2. concentrațiile în imisie 

Pentru evaluarea impactului acestui poluant atmosferic asupra zonelor „sensibile”, respectiv 
asupra zonelor rezidențiale aflate în partea de V-SV a obiectivului analizat, s-au identificat 3 receptori 
sensibili amplasați la limita cea mai expusă la poluanții atmosferici proveniți din actuala și viitoarea 
activitate a fermei de creștere a porcilor. Aceștia sunt: 

• R1 locuință amplasată în zona de V față de obiectivul analizat cu cea mai mare concentrație 
calculată pentru perioadă de mediere de 30 min. la o distanță de 261,73 m 

• R2 locuință amplasată în zona de V-NV față de obiectivul analizat cu cea mai mare concentrație 
calculată pentru perioadă de mediere de 30 min. la o distanță de 268,62  m 
S-au calculat apoi, cu ajutorul softului specializat, concentrațiile poluanților (amoniac și hidrogen 

sulfurat), pentru perioada de mediere de 30 min. (considerată ca fiind aceea care are cea mai mare 
influență asupra sănătății umane). Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelele care urmează. 
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• AMONIAC (NH3) 

 
Tabel 47: variația concentrației de amoniac în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate 
prin modelare matematică 

a dispersiei 
(µg/mc) 

Sănătate umană Valoare limită 
protecţie 

Vegetaţie(VLV)/e 
cosisteme 

Obs. 
timp de mediere 30 min 

(µg/mc) 
timp de mediere 24 h 

(µg/mc) 

30 min 24 h 1 an 30 min 24 h 1 an Prag 
alertă 

sănătate 
(PA) 

Valoare 
limită = Prag 
de intervenție 

sănătate 
(VL/PI) 

Prag 
alertă 

sănătate 
(PA) 

Valoare 
limită = Prag 

de 
intervenție 
sănătate 
(VL/PI) 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0 - 75   1000    30023  
 

10024  
 

  
 

< VL 
75 - 105   500   < VL 
105 - 300   20025   < VL 
300 - 745   100   < VL 
745 - 845   90   < VL 
845 - 1350   70   < VL 
1350 - 1600   50   < VL 

 0 - 45   200  < VL 
 45 - 90   100  < VL 
 90  - 107   60  < VL 
 107 - 115   50  < VL 
 115 - 300   20  < VL 
 300 - 650   10  < VL 
  0-45   30 < VL 
  45 - 103   10 < VL 
  103 - 117   7 < VL 
  117 - 120   5 < VL 
  120 - 191   3 < VL 
  191 - 404   1 < VL 

 

                                                 
23 Timp de mediere 30 minute – STAS 12574/87 
24 Timp de mediere 24 h – STAS 12574/87 
25 cu roșu sunt trecute valorile în dreptul celei mai apropiate locuințe 
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• HIDROGEN SULFURAT (H2S) 

Tabel 48: variația concentrației de hidrogen sulfurat în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate prin 
modelare matematică a 

dispersiei 
(µg/mc) x 10-1 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 
Valoare la 30 min 

(µg/mc) 
Valoare zilnică 

(µg/mc) 
   

1  h 24 h 1 h 24 h valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0-40  40  15   8      < VL 
40-50  20  < VL 
50-80  10  < VL 
80-170  6  < VL 
170-275  5  < VL 

 0-25  0,8 < VL 
 25-35  0,6 < VL 
 35-61  0,3 < VL 
 61-135  0,1 < VL 
 135-240  0,05 < VL 
 24-340  0,03 < VL 
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• MONOXID DE CARBON (CO) 

Tabel 49: variația concentrației de CO în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate prin modelare 
matematică a dispersiei 

(µg/mc) 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 

Valoare orară 
(µg/mc) 

Valoare zilnică 
(µg/mc) 

   

1 h 8 h 24 h 1 an 1 h 8 h 24 h 1 an valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0-30     40       10000 7000 5000    < VL 
30-65    20    < VL 
65-175    10    < VL 
175-285    8    < VL 
285-465    6    < VL 
465-600    5    < VL 
600-740    4    < VL 

 0-25    10   < VL 
 25-45    8   < VL 
 45-75    5   < VL 
 75-140    3   < VL 
 140-490    1   < VL 
 490-640    0,8    
  0-25    5  < VL 
  25-80    2  < VL 
  80-180    1  < VL 
  180-305    0,7  < VL 
  305-470    0,5  < VL 
   0-25    0,8 < VL 
   25-50    0,5 < VL 
   50-195    0,1 < VL 
   195-277    0,08 < VL 
   277-330    0,05 < VL 
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• NOx 

Tabel 50: variația concentrației de NOx în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate prin 
modelare matematică a 

dispersiei 
(µg/mc) 

Sănătate umană Vegetație Obs. 
Valoare orară 

(µg/mc) 
Valoare anuală 

(µg/mc) 
   

1 h 1 an 1 h 1 an valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0-10  80  200 140 100 40 32 26 30 24 19,5 < VL 
10-25  60  < VL 
25-35  50  < VL 
35-65  30  < VL 
65-203  10  < VL 
203-645  8  < VL 

 0-25  1 < VL 
 25-68  0,5 < VL 
 68-210  0,1 < VL 
 210-290  0,08 < VL 
 290-375  0,05           

 

• SO2 

Tabel 51: variația concentrației SO2 în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate prin 
modelare matematică a 

dispersiei 
(µg/mc) x 10-4 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 
Valoare orară 

(µg/mc) 
Valoare zilnică 

(µg/mc) 
   

1 h 1 an 1 h 1 an valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0-40  3  350 - - 125 75 50 20 12 8 < VL 
40-75  1  < VL 
75-160  0,5  < VL 
160-315  0,3  < VL 

 0-32  0,05 < VL 
 32-70  0,02 < VL 
 70-107  0,01 < VL 
 107-166  0,006 < VL 
 166-183  0,005 < VL 
 183-400  0,001 < VL 
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• PM10 

Tabel 52: variația concentrației de PM10 în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate 
prin modelare matematică a 

dispersiei 
(µg/mc) 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 
Valoare zilnică 

(µg/mc) 
Valoare anuală 

(µg/mc) 
   

1 h 24 h 1 an 1 h 24 h 1 an valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

0-5   60   50 35 25 40 28 20    < VL 
5-20   50   < VL 
20-87   10   < VL 
87-230   5   < VL 
230-330   4   < VL 

 0-5   8  < VL 
 5-20   6  < VL 
 20-30   5  < VL 
 123   0,8  < VL 
 435   0,3  < VL 
  25   0,8 < VL 
  70   0,3 < VL 
  150   0,08 < VL 
  217   0,05 < VL 
  330   0,03 < VL 
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• PM2,5 

 

Tabel 53: variația concentrației de PM2,5 în imisie 

Distante de propagare 
(m) 

Concentrații determinate prin 
modelare matematică a 

dispersiei 
(µg/mc) 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 
Valoare orară 

(µg/mc) 
Valoare zilnică 

(µg/mc) 
   

1 h 24 h 1 an 1 h 24 h 1 an valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

30   20   50 35 25 40 28 20    < VL 
53   10   < VL 
75   6   < VL 
270   5   < VL 
674   1   < VL 

 15   3  < VL 
 60   1  < VL 
 78   0,7  < VL 
 85   0,5  < VL 
 535   0,1  < VL 
  17   0,4 < VL 
  44   0,2 < VL 
  75   0,1 < VL 
  100   0,05 < VL 
  233   0,02 < VL 
  390   0,01 < VL 
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• TSP 

 
Tabel 54: variația concentrației TSP în imisie 

Distante de 
propagare 

(m) 

Concentrații 
determinate prin 

modelare matematică 
a dispersiei 

(µg/mc) 

Sănătate umană Ecosisteme Obs. 
Valoare 

orară 
(µg/mc) 

Valoare 
zilnică 

(µg/mc) 

Valoare 
anuală 

(µg/mc) 

   

24 h 1 an 24 h 1 an valori limită valori limită valori limită valori 
limită 

prag 
superior 

prag 
inferior 

17  10  500 150 75    < VL 
25  8  < VL 
50  5  < VL 
180  0,8  < VL 
380  0,5  < VL 

 17  1 < VL 
 34  0,8 < VL 
 77  0,3 < VL 
 188  0,08 < VL 
 310  0,05 < VL 
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Analiza rezultatelor obținute în urma modelării matematice a dispersiei poluanților în 

atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentrațiile de poluanți în atmosferă (imisii), 
prevăzute de  legislația în vigoare pune în evidență faptul că nivelurile de concentrații în aerul 
ambiental generate de ferma de creștere a porcilor Pig Elita SRL din localitatea Gologanu, județul 
Vrancea, după extinderea de capacitate, se vor situa sub valorile limită. Se atinge valoarea de prag 
doar pentru amoniac pentru perioada de mediere de 30 minute (300 µg/mc) în intervalul 0 – 105 m 
în jurul obiectivului și pentru perioada de mediere de 24 h (100 µg/mc) în intervalul 0 – 90 m în 
jurul obiectivului.  

Ținând cont de faptul că valorile concentrațiilor maxime în imisie reprezintă cele mai mari 
concentrații care pot apărea, în cele mai defavorabile condiții meteorologice aceasta nu va constitui 
o problemă deoarece cea mai mică distanță până la zonele rezidențiale este de aprox. 262 m. 

 

 

 

5.6. Bunurile materiale 
 

         Pentru implementarea proiectelor „MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, 
GRAJD C6”  și „CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”, au fost 
emise:  

       - Certificatul de Urbanism nr. 2 din 27.01.2020, în care se specifică: Construcția se află 
în intravilanul comunei Gologanu, conform Documentației de urbanism nr. 245/2005, faza P.U.G., 
aprobată cu H.C.L. nr. 10 din 10.03.2008. 

Imobilul - teren și construcții - se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform contractului 
de vânzare-cumpărare nr. 2018 din 09.07.2009 și a BCR conform Act notarial    nr. 
3038/15.09.2009, ambele notate în CF nr. 50010/17.01.2020 a UAT Comuna Gologanu. 

          - Certificatul de Urbanism nr. 3 din 27.01.2020, în care se specifică: Terenul pe care se 
va amplasa construcția se află în extravilanul, comunei Gologanu, județul Vrancea, amplasat în tarla 
134, parcela 580/3 conform Documentației de urbanism nr. 245/2005, faza PUG, aprobată prin cu 
H.C.L. nr. 10 din 10.03.2008. 

Imobilul - teren se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform contractului de vânzare-
cumpărare nr. 2564 din 08.10.2019 și extras de Carte Funciară din 08.01.2020, CF     nr. 51484. 

Imbolul - teren este liber de sarcini conform extras de Carte Funciară. 
       

 
 

5.7. Patrimoniul cultural 
 

Pe teritoriul comunei Gologanu nu se află obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, 
actualizată de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National prin intermediul Institutului 
National al Monumentelor Istorice, prin Ordinul nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 
actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute.26  

 
 

                                                 
26  Lista completă a monumentelor istorice este disponibilă pe site-ul Ministerului Culturii www.cultura.ro și 
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice.  



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

172 
 
 
 

5.8. Peisajul 
 

Localizarea administrativă a amplasamentului proiectului analizat este în sat Gologanu, 
comuna Gologanu, județul Vrancea. 

Peisajul satului Gologanu este antropic, specific localităților rurale. 
 Alături de peisajele naturale, cele antropice au o importanţă deosebită. Ele joacă un rol 
esenţial pe de o parte în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor turistice şi pe de altă parte sunt un 
barometru al evoluţiei pozitive sau negative a societăţii umane. 

 Comuna care acum se numește Gologanu a luat ființă în secolul XV, fiind așezată pe malul 
drept al râului Râmna. 

 În anii 1860 din cauza inundațiilor provocate de râul Râmna, așezările au fost strămutate pe 
moșia lui Scarlat Iarca – fost prefect al Buzăului. 

În anul 1885 comuna se numea Gologanu și avea două sate componente: Gologanu și 
Vlăduleasca. Se știe că satul Vlăduleasca a luat ființă în anul 1825. Comuna Gologanu aparținea de 
județul Râmnicu Sărat, Plasa Marginea de Jos. 

 Grajdul C6 propus spre modernizare se află în incinta fermei PIG ELITA; suprafața 
terenului aferent, este de 1.851 mp și se află în intravilanul comunei Gologanu, satul Gologanu, 
având categoria de folosință de teren și construcții - zona A, conform P.U.G. 2008 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Gologanu. 

    Suprafața terenului aferentă lucrărilor de construire lagună, este de 2500 mp, se află în 
extravilanul comunei Gologanu, satul Gologanu, având categoria de folosință de teren arabil - zona 
A, conform P.U.G. 2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gologanu. 

 
 

6. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTU L LE 
POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI 

 
Pentru a putea identifica și evalua efectele semnificative pe care un proiect le poate acea 

asupra mediului mai întâi trebuie identificate efectele pe care acesta le pote genera și mărimea lor. 
Pentru aceasta trebuie efectuată analiza mărimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea și 
eficienta măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativa a proiectului și pe fiecare componenta de 
mediu. 

În funcție de tipul proiectului se pot aplica diverse metode de analiza și de comparație a 
alternativelor, precum: liste de control, matrice, harți, modele matematice (inclusiv GIS - 
Geographical Information System), metode de analiza statistica și economică etc. 

Pe baza informațiilor de mai sus se efectuează analiza și compararea alternativelor studiate, 
cu luarea în considerare a impactului asupra componentelor mediului și a interacțiunii dintre acestea. 

Metoda de evaluare a mărimii impactului asupra mediului înconjurător bazata pe indicatori 
capabili sa reflecte starea generala a factorilor de mediu analizați parcurge mai multe etape: 

 Determinarea unor indicatori capabili sa reflecte starea generala a factorilor de 
mediu analizați. 

 Încadrarea indicatorilor fiecărui factor de mediu într-o scara de bonitate cu 
acordarea unor note care exprima apropierea, respectiv depărtarea de starea ideala. 

 Pentru simularea efectului sinergic al poluanților se construiește o diagrama 
cu notele de bonitate obținute. 

 
Indicatorii după care se apreciază starea generala a factorilor de mediu afectați de activitatea 

obiectivului sunt: 
Indicii de poluare Ip care reprezintă raportul între concentrația maxima a poluantului și 

concentrația maxima admisa de normele de reglementare: 
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Ip = (Cmax/Cadmis) x 100 
În funcție de valoarea Ip se evaluează starea de afectare a mediului: 

 
Tabel 55: analiza afectării mediului pe baza indicelui de bonitate 

Ip = (0÷1) x 102 Mediul este afectat în limite admise iar efectele sunt pozitive sau negative 
fără a fi nocive 

Ip > 1,0 x 102 Mediul este afectat peste limitele admise, efectele negative se evaluează în 
funcție de gradul (%) de depășire 

 
Indicii de calitate Ic, care se raportează la mărimea efectelor 
Ic = 1/±E 
± E – mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare 
Cuantificarea efectelor în mărimi cantitative (E) permite agregarea și medierea lor pe o scara 

de tipul: 
+      influenta pozitiva 
0      influenta nula 
-       influenta negativa 
În funcție de valoarea Ic se evaluează starea de afectare a mediului: 
 

Tabel 56: analiza afectării mediului pe baza indicelui de calitate 

Ic = 0...+1 influentele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile 
Ic = -1...0 influentele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admise 
Ic = 0 starea mediului neafectata 

 
Scara de bonitate pentru indicii de poluare este: 
 

Tabel 57: scara de bonitate 

Nota de 
bonitate 

Valoarea I p 
(%) 

Efectele asupra omului și mediului 
înconjurător 

10 0 Mediul neafectat de activitatea umana  
Starea mediului: naturala 

9 (0 – 0,2) x 100 Mediul afectat de activitatea umana  
Fără efecte cuantificabile 

8 (0,2 – 0,7) x 100 Mediul este afectat în limite admise, nivel 1  
Prag de alerta: cu efecte potențiale 

7 (0,7 – 1,0) x 100 Mediul este afectat în limite admise, nivel 2 
Prag de intervenție: cu efecte semnificative 

6 (1,0 – 2,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 1 
Efectele sunt accentuate 

5 (2,0 – 4,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 2 
Efectele sunt nocive 

4 (4,0 – 8,0) x 100 Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 3 
Efectele nocive sunt accentuate 

3 (8,0 – 12,0) x 100 Mediul este degradat, nivel 1 
Efectele sunt letale la durate medii de expunere 

2 (12,0 – 20,0) x 100 Mediul este degradat, nivel 2 
Efectele sunt letale la durate scurte de expunere 

1 > 20,0 x 100 Mediul este impropriu formelor de viată 
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Scara de bonitate pentru indicii de calitate este: 
Tabel 58: Scara de bonitate pentru indicii de calitate 

Nota de 
bonitate 

Valoarea Ic Efectele asupra omului și mediului 
înconjurător 

10 0 Mediul neafectat de activitatea umana 
9 (0,0 ÷ 0,25) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 1; 

Influente pozitive mari (suma efectelor este mare); 
Activitatea produce un impact redus. 

8 (0,25 ÷ 0,50) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 2; 
Influente pozitive medii (suma efectelor este medie); 
Activitatea determina un impact decelabil. 

7 (0,50 ÷ 1,0) Mediul afectat de activitate în limite admisibile, nivel 3; 
Influente pozitive mici (suma efectelor este mica); 
Activitatea determina un impact cuantificabil. 

6 -1,0 Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 1 
Efectele sunt negative, activitatea depășește normele 
reglementate. 

5 (-1,0 ÷ -0,5) Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 2  
Efectele sunt negative producând disconfort 

4 (-0,5 ÷ -0,25) Mediul afectat de activitate peste limitele admise, nivel 3 
Efectele negative sunt accentuate, impactul este major. 

3 (-0,25 ÷ -0,25/10) Mediul degradat, nivel 1; Efectele sunt nocive la durate lungi 
de expunere. 

2 (-0,25/10 ÷ -
0,25/100) 

Mediul degradat, nivel 2; Efectele sunt nocive la durate 
medii de expunere. 

1 sub 
-0,25/100 

Mediul degradat, nivel 3; Efectele sunt nocive la durate 
scurte de expunere. 

 
 
Evaluarea impactului – etapa de exploatare a proiectului 
 
Factorul de mediu apă 
Categorii de ape uzate evacuate 
- apele uzate tehnologice și menajere uzate 
- apele pluviale de pe căile de circulație a mijloacelor de transport 
 
Concentrațiile poluanților evacuați în raport cu limitele reglementate 
Concentrațiile și debitele masice ale poluanților apelor uzate evacuate din bazinul vidanjabil, 

comparativ cu NTPA 002/2005 sunt la valori corelate cu sursele de generare. Pentru a putea face o 
analiză înainte de punerea în funcțiune a obiectivului ne vom raporta la nr. de angajați și la 
încărcările teoretice din apele uzate menajere generate de aceștia. 

Estimarea valorilor încărcărilor apelor uzate menajere rezultate din activitatea S.C. Pig Elita 
S.R.L. pe locația analizată prin coroborarea numărului mediu de locuitori (10 angajați) raportat la 
numărul de ore cu valorile din „Compoziția medie a apelor uzate menajere (Imhoff – 1990) în 
g/loc/zi”. 
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Tabel 59 Compoziția medie a apelor uzate menajere (Imhoff – 1990) în g/loc/zi pentru 10 persoane 

Parametrul Încărcare 
(g/locuitor/zi) 

Concentr
ație 

(mg/litru) 

Încărcare totală 
pentru 10 persoane 

(kg/zi) limit ă minimă 
și maximă 

Solide total  115-170 680-1000 1,150 1,700 

Solide 
volatile  

65-85 380-500 0,650 0,850 

Solide 
suspensii  

35-50 200-290 0,350 0,500 

Solide 
volatile 
suspensii  

25-40 150-240 0,250 0,400 

CBO5  35-50 200-290 0,350 0,500 

CCOCr  115-125 680-730 1,150 1,250 

Azot total  6 – 17 35-100 0,060 0,170 

Amoniu  1 – 3 6 - 18 0,010 0,030 

Nitri ți, 
nitra ți  

<1 <1 <1 <1 

Fosfor total  3 - 5 18-29 0,030 0,050 

Fosfați  1 - 4 6 - 24 0,010 0,040 

Coliforme, 
total  

- 1010-1012 - - 

Coliforme 
fecale  

- 108-1010 - - 

 

Făcând o analiză a încărcărilor apelor funcție de rezultatele unor analize anterioare pentru 
activități similare și același nr. de personal coroborat cu volumele de apă uzată menajeră estimate a 
fi generate pe amplasamentul analizat avem rezultatele prezentate în tabelul de mai jos: 
   

Tabel 60: valori estimate pentru încărcările în apa uzată menajeră 

Poluant Debit masic 
kg/zi 

Conc. la evacuare 
mg/l 

CMA cf. NTPA 002/2005 mg/l 

Suspensii 5,20 116,45 350 
CCOCr 19,11 427,92 500 
CBO5 11,04 247,3 300 
Azot (ca NH4+) 1,33 29,79 30 
Fosfor 0,22 4,91 5 
Extractibile 1,27 28,38 30 
Detergenți 0,03 0,65 30 
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Evaluarea impactului 
Evaluarea mărimii impactului asupra factorului de mediu apa se face pe baza indicilor de 

poluare. 
1) Indicii de poluare - ape uzate tehnologice și menajere epurate 

� Ip suspensii = (116,45 mg/l : 350 mg/l) x 100 = 33,27% 
� Ip CCOCr = (427,92 mg/l : 500 mg/l) x 100 = 85,59% 
� Ip CBO5 = (247,30 mg/l : 300 mg/l) x 100 = 82,44% 
� Ip azot = (29,79 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 99,30% 
� Ip fosfor = (4,91 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 16,37% 
� Ip extractibile = (28,38 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 94,60% 
� Ip detergenți = (0,65 mg/l : 30 mg/l) x 100 = 2,17% 

2) Indicii de poluare - ape pluviale de pe căile de circulația a mijloacelor de transport 
� Ip suspensii = (9 mg/l : 60 mg/l) x 100 = 15,0% 
� Ip extractibile = (0,5 mg/l : 20 mg/l) x 100 = 2,5% 

 
Notele de bonitate acordate : 

 
Tabel 61: note de bonitate factorul de mediu apă 

Indicator Valoarea Ip Nota Nb 
Suspensii 33,27% 8 
CCOCr 85,59% 7 
CBO5 82,44% 7 
Azot (ca 
NH4+) 

99,30% 7 

Fosfor 16,37% 9 
Extractibile 94,60% 7 
Detergenți 2,17% 9 
Suspensii 15,0% 9 
Extractibile 2,5% 9 

 Nbapă = 8 
 

Factorul de mediu apă va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale 
 

 

Factorul de mediu aer 

Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer se face pe baza indicilor de poluare. 
Activitățile care vor genera surse de poluare a atmosferei sun cele legate de: 

• arderea combustibilului (motorină) în aerotermele pentru încălzirea halelor 
• traficul de incintă (mijloacele auto care asigură aprovizionarea activității, acelea care 

preiau porcii de pe amplasament pentru livrarea cătrte clienți, autovehiculele care 
asigură ridicarea deșeurilor de pe amplasament, transportul intern) 

• emisiile de poluanți rezultați din activitățile de creștere a porcilor și cele de gestionare 
a dejecțiilor 

 
Datele centralizate pentru poluanții emiși din surse staționare dirijate și din surse mobile sunt 

prezentate în tabelele de mai jos: 
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Tabel 62: Debite masice poluanți - surse de poluare staționare dirijate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic 
(g/h) 

Debit gaze / aer 
impurificat 

mc/h 

Concentrația în 
emisie 

(mg/mc) 

Prag de alertă 
(mg/mc) 

Limita de emisie = 
prag de intervenție 

(mg/mc) 
• creșterea porcilor în 

hale – gurile de 
evacuare ale 
ventilatoarelor halelor  

• asigurarea 
microclimatului în hale 
prin aeroterme cu gaze 
naturale – gurile de 
evacuare ale 
ventilatoarelor halelor   
 

amoniac 1250 485000 2,6   
metan 313 0,64   
H2S 27,93 0,057  0,015 

NOx 51,12 0,11 70 100 

CO 71,04 0,15 245 350 

SO2 2,16 0,0044 24,5 30 

COV 9,72 0,02 nn nn 

PM10 35,78 0,07 3,5 5 

PM2,5 15,34 0,03 3,5 5 

TSP 51,12 0,11   

 
 

Tabel 63: Debite masice poluanți – surse poluare mobile 

Sursă  
consum 

orar 
motorină 
l/h – kg/h 

FE g/kg combustibil  

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 SO2 

15,9 0,055 4,64 1,58 0,188 3138 2 
Debit masic (g/h) 

autospeciale 16 – 13,6 216,24 0,74 63,1 21,48 2,55 42676,8 27,2 
tractor 6 – 5,1  81,09 0,28 23,66 8,05 0,95 16003 10,2 
Total 22 – 18,7 297,33 1,02 86,76 29,53 3,5 58679,8 37,4 
 

Concentrațiile poluanților emiși de cele 2 surse analizate se încadrează în limitele maxime 
admise de OM 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi 
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 
staţionare, la toți indicatorii.  

Debitele masice de poluanți evacuați în atmosferă, calculate la regim maxim de funcționare, 
sunt relativ mici. 

 
Indicii de poluare pentru emisii de poluanți – gaze arse. 
Ip NOx = (0,11 mg/mc : 350 mg/mc) x 100 = 3,1 % 
Ip SO2 = (0,044 mg/mc : 35 mg/mc) x 100 = 0,12 % 
Ip CO = (0,15 mg/mc : 100 mg/mc) x 100 = 0,15 % 
Ip PM10 = (0,07 mg/mc : 5 mg/mc) x 100 = 1,4 % 
Ip PM2,5 = (0,03 mg/mc : 5 mg/mc) x 100 = 0,6 % 

 
Tabel 64: Notele de bonitate acordate pentru emisii – sursele de ardere 

Indicator Valoarea Ip Nota Nb 
NOx 3,1 % 9 
SO2 0,12 % 9 
CO 0,15 % 9 
PM10 1,4 % 9 
PM2,5 0,6 % 9 

Nbardere = 9 
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Pentru metan – concentrația cea mai mare înregistrată la limita de intersecție cu cea mai 
apropiată zonă rezidențială (cea mai apropiată locuință) este de: 

• timp de mediere 30 minute = 0,2 mg/mc (VL/PI = 0,3 mg/mc) 
• timp de mediere 24 h = 0,02 mg/mc (VL/PI = 0,1 mg/mc) 

Indicii de poluare pentru emisii de poluanți – amoniac. 
Ip NH3 - 100 = (0,02 mg/mc : 0,100 mg/mc) x 100 = 20 % 
Ip NH3 - 300 = (0,2 mg/mc : 0,300 mg/mc) x 100 = 66 % 
  

Tabel 65 Notele de bonitate acordate pentru imisii – amoniac 

Indicator Valoarea Ip Nota Nb 
NH3 - 100 20 % 9 
NH3 - 300 66 % 8 

 
 
NbNH3 = 8,5 

Nota de bonitate generală pentru aer: 

Nbaer = 8,75 

Factorul de mediu aer va fi afectat de proiect în limite admisibile, cu efecte potențiale 

 
 

Factorul de mediu așezări umane 

Surse potențiale cu impact asupra așezărilor umane 
Așezările umane pot fi afectate de calitatea aerului (concentrația poluanților în imisie) și de 

zgomot. 
 
Calitatea aerului 
Nota de bonitate pentru calitatea aerului acordata pe baza indicilor de poluare calculați 

anterior pentru imisiile de poluanți. 
Nbaer imisii = 8,5 

 

Zgomotul 

În vederea evaluării nivelelor de zgomot datorate surselor punctiforme (surse fixe sau 
semimobile) staţionare s-au avut în vedere următoarele standarde: 

ISO 9613-1: 1993, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere – 
Partea 1: Calcularea absorbţiei sunetului în atmosferă. 

ISO 9613-2: 1996, Acustică – Atenuarea sunetului în timpul propagării în spaţii libere – 
Partea 2: Metode generale de calcul. 

În conformitate cu ISO 9613-2, atenuarea nivelelor de zgomot, în cursul propagării acestuia 
este dată de relaţia care urmează: 

Aech = Adiv + Aatm + Asol + Aecr + Asupl  
unde: 
Aech - atenuarea totală; 
Adiv - atenuarea datorită divergenţei geometrice; 
Aatm - atenuarea datorită absorbţiei atmosferice; 
As - atenuarea datorită efectului de sol; 
Aecr - atenuarea datorită ecranelor; 
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Asupl - atenuarea datorită altor efecte (propagarea prin perdele de pădure, propagarea prin 
arii industrială, propagarea printr-o arie cu clădiri). Aceste atenuări (Asupl) nu s-au luat în considerare 
în cazul de faţă, iar aceasta este o abordare defavorabilă. 

Nivelul de presiune acustică se calculează pentru fiecare octavă cu relaţia: 
Lp = Lw - Aech (2) 
unde: 
Lp – nivelul de presiune acustică; 
Lw – nivelul de putere acustică (împreună cu distribuţia spectrală şi directivitatea 

caracterizează o sursă de zgomot). 
Aech – suma unor valori pozitive. 

Totodată s-a plecat de la nivelul maxim de zgomot care poate fi generat pe amplasamentul 
analizat rezultat din suma nivelelor maxime de zgomot pentru fiecare din sursele generatoare, 
respectiv: 

• funcționarea ventilatoarelor gurilor de evacuare aer viciat din hale 
• funcționarea generatoarelor de aer cald 
• funcționarea sistemelor de adăpare și/sau de hrănire 
• funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor care deservesc activitatea pe amplasament 

Totodată s-a ținut cont de locația unde sunt amplasate sursele de zgomot și de elementele de 
ecranare și atenuare pentru zgomot (pereții halelor, vegetație, etc.) 

Nivelul de zgomot estimat, datorat surselor din obiectiv, în raport cu limitele reglementate 
conform STAS 10009/2017 coroborate cu prevederile O.M. 119/2014 este: 
 

Tabel 66: nivelul de zgomot estimat 

factor 
generator 

zonă Lech. calculat 
dB(A) 

L ech. admis 

dB(A) 
traficul din 
incintă 

la limita incintei 49,3 65 
la limita celei mai 
apropiate zone de locuit 

< 35 45 

activitatea 
fermei 

la limita incintei 59,7 65 
la limita celei mai 
apropiate zone de locuit 

< 35 45 

Nivelul de zgomot calculat din sursa trafic incinta se încadrează în limitele reglementate de 
STAS 10009-2017 atât la limita incintei cât și la cel mai apropiat receptor protejat. 

 
Evaluarea impactului 
Notele de bonitate pentru zgomot se acordă pe baza scării din tabelul următor: 
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Tabel 67: notele de bonitate pentru zgomot 

Nb Lech limita 
incintei 
dB(A) 

L ech limita receptor 
protejat 
dB(A) 

Efecte asupra 
organismului 

10 < 50 
 

< 35 
 

0 – 30 dB(A) 
zona liniștită 

9 50 – 55 35 – 40 
8 55 – 60 

 
40 – 45 
 

30 – 60 dB(A) 
zona efectelor psihice 

7 60 – 65 
 

45 – 50 
 

6 65 – 70 50 – 55 
5 70 – 75 

 
55 – 60 
 

60 – 90 dB(A) 
zona efectelor 
fiziologice 4 75 – 80 

 
60 – 65 
 

3 80 – 90 65 – 75 
2 90 – 100 

 
75 – 90 
 

90 –120 dB(A) 
zona efectelor otologice 

1 > 100 > 90 
 

Interesează, pentru evaluarea impactului zgomotului asupra așezărilor umane, numai nivelul 
de zgomot la limita zonei de locuit. 

Notele de bonitate acordate pentru zgomot sunt: 
 

Tabel 68: notele de bonitate pentru zgomot 

factor 
generator 

zonă Valoare Lech. 

dB(A) 
Nota Nb 

traficul din 
incintă 

la limita celei mai 
apropiate zone de locuit 

< 35 10 

funcționarea 
incineratorului 

la limita celei mai 
apropiate zone de locuit 

< 35 10 

Nb zgomot = 10 
 

Notele de bonitate pentru factorul de mediu așezări umane: 
Tabel 69: notele de bonitate pentru factorul de mediu așezări umane 

Indicator Nota de bonitate 
aer - imisii 8,5 
zgomot 10 

 
Nbasezari umane = 9,25 
 
Factorul de mediu așezări umane practic nu va fi afectat de proiect. 
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Factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj 

Sursele de poluare a solului, subsolului, biodiversitate și peisaj 
Proiectul analizat se construiește pe un teren care are, în prezent, aceeași folosință, respectiv 

fermă pentru creșterea porcilor. Prin extinderea activității acestui obiectiv solul nu va avea de suferit 
deoarece toate lucrările de construire și amplasare echipamente se vor desfășura în interiorul halei 
existente și pe platforme betonate. La fel, după terminarea lucrărilor de construcție, activitățile se 
vor desfășura tot pe platforme betonate. 

Pentru construcția lagunei s-a ales un teren situat într-o parcelă de teren arabil aparținând 
aceluiași proprietar. Pe perioada executării lucrărilor va existe un impact negativ nesemnificativ dar 
la finalizarea lucrărilor de construire și trecerea la etapa de exploatare impactul va fi total 
nesemnificativ. 

Biodiversitatea și peisajul nu vor fi afectate negativ, după cum am prezentat în capitolele 
anterioare, dar într-o măsura foarte redusă. 

Activitatea de creștere a porcilor nu are impact negativ asupra componentelor subterane 
geologice. 

 
Evaluarea impactului 

Evaluarea impactului asupra factorului de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj se face pe 
baza indicilor de calitate. 

Matricea de evaluare a impactelor: 
Tabel 70: matricea de evaluare a impactelor 

Acțiunea sau sursele generatoare Efectele asupra factorilor de mediu 
sol subsol biodiversitate peisaj 

Amplasamentul și amenajarea 
perimetrului construit 

+ + 0 + 

Debitele masice de poluanți evacuați 
în atmosfera 

0 0 0 0 

Producerea și eliminarea deșeurilor + + + + 
Debitele masice de poluanți evacuați 
în emisar 

+ + + + 

Avarii sau accidente ecologice + + + + 
MARIMEA EFECTELOR +4 +4 +4 +4 
Indicii de calitate + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 

 
Indicii de calitate sunt: 

� pentru sol: Ic sol = 1/±E = 1/+4 = + 0,25 
� pentru subsol: Ic subsol = 1/±E = 1/+4 = +0,25 
� pentru biodiversitate: Ic biodiversitate = 1/±E = 1/+4 = +0,25 
� pentru peisaj: Ic peisaj = 1/±E = 1/+4 = +0,25 

Notele de bonitate pentru factorul de mediu sol – subsol sunt: 
 

Tabel 71: indicii de calitate pentru sol, subsol, biodiversitate și peisaj 

Indicator Valoare I c Nota Nb 
Ic sol + 0,25 8 
Ic subsol + 0,25 8 
Ic biodiversitate + 0,25 8 
Ic peisaj + 0,25 8 

 
Nb sol, subsol, biodiversitate, peisaj = 8 
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Factorul de mediu sol, subsol, biodiversitate, peisaj va fi afectat de proiect în limite 
admisibile, impactul va fi local. 
 
 

Evaluarea mărimii impactului global 
Pentru evaluarea impactului creat de proiect asupra mediului înconjurător se folosește 

metoda Rojanschi  bazata pe determinarea indicelui de poluare globala IPG. 
 

 
 

Pentru cuantificarea impactului produs de activitate asupra mediului înconjurător sau luat în 
considerare: 

• valoarea indicilor de poluare pe factori de mediu 
• scara de bonitate notata de la 1 la 10 pentru valorile Ip 
• valoarea indicilor de calitate pe factori de mediu 
• scara de bonitate notata de la 1 la 10 pentru valorile Ic 

Indicele de poluare globala, ca rezultat al simulării efectului sinergic al poluanților, rezulta 
dintr-un raport între starea ideala (naturala) și starea reala, respectiv de poluare, exprimata prin 
notele de bonitate corespunzătoare indicilor de poluare și de calitate. 

IPG = SI/SR 
Starea ideala se reprezintă grafic printr-o figura geometrica regulata cu razele egale, având 

valoarea a 10 unități de bonitate. 
Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimând starea reala se obține o 

figura geometrica neregulata cu suprafața mai mica, înscrisa în figura geometrica regulata a stării 
ideale. 

Scara de evaluare: 
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Tabel 72: scara de evaluare  

Valoarea 
IPG 

- 
b 

clasa Gradul de afectare a mediului înconjurător 

IPG = 1 10 A Mediul natural este neafectat de activitatea umana 
1 < IPG < 2 9,999÷7.072 B Mediul este afectat de activitatea umana în limite  

admisibile 
2 < IPG < 3 7.071÷5.774 C Mediul este afectat de activitatea umana, provocând 

stare de disconfort formelor de viată 
3< IPG < 4 5.773÷5.001 D Mediul este afectat de activitatea umana, provocând 

tulburări formelor de viată 
4 < IPG < 6 5÷4.083 E Mediul afectat grav de activitatea umana, periculos 

formelor de viață 
IPG > 6 ≤ 4.082 F Mediul este degradat, impropriu formelor de viată 
 

Notele de bonitate pentru factorii de mediu sunt: 
Nbapă = 8,00 
Nbaer = 8,75 
Nbașezări umane = 9,25 
Nb sol, subsol, biodiversitate, peisaj = 8 
 
Din diagrama IPG pentru Nb = 10 și patru factori de mediu avem pentru starea ideala 

(naturala) 
SI = 200,00 cm2 

 
 

Grafic 49: diagrama IPG 

Din reprezentarea grafică a stării reale (înscrisa în diagrama SI) construită cu valorile Nb 
avem: 

SR = 138,08 cm2 

Rezultă: 
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IPG = SI / SR = 200,00 / 138,08 = 1,405 
Conform scării de evaluare, pentru IPG = 1,405 rezulta că: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mediul este afectat în limite admisibile 
Impactul este redus 
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7. DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZ Ă 
UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUARE EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 
 

Pentru implementarea proiectului s-au folosit metode de evaluare a impactului asupra 
mediului înconjurător, respectiv: 

• metoda de evaluare a mărimii impactului asupra mediului înconjurător bazata pe 
indicatori capabili să reflecte starea generală a factorilor de mediu analizați 

• metoda indicilor de poluare 
• metoda indicilor de calitate 
• metoda Rojanschi27 bazata pe determinarea indicelui de poluare globala IPG 

 
Metoda de evaluare a mărimii impactului asupra mediului înconjurător bazată pe 

indicatori capabili sa reflecte starea generală a factorilor de mediu analizați parcurge mai multe 
etape: 

� Determinarea unor indicatori capabili sa reflecte starea generala a factorilor de 
mediu analizați. 

� Încadrarea indicatorilor fiecărui factor de mediu într-o scara de bonitate cu 
acordarea unor note care exprima apropierea, respectiv depărtarea de starea ideala. 

� Pentru simularea efectului sinergic al poluanților se construiește o diagrama cu 
notele de bonitate obținute. 

 

 

8. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, 
PREVENIREA, REDUCEREA SAU  COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE 

NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE  
 

Așa cum s-a arătat în subcapitolele anterioare, atât în perioada de implementare a 
investiției cât și în cea de exploatare a acesteia, nu va exista un impact semnificativ asupra 
mediului.  

Se vor face recomandări totuși în vederea evitării apariției unor situații care ar putea 
genera impact semnificativ asupra unora sau tuturor factorilor de mediu. Respectarea 
prevederilor din actele normative (avizele și acordurile emise de autoritățile competente din 
domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor) ar veni în întâmpinarea apariției unor 
astfel de situații. 

 
A. factorul de mediu aer 
Etapa de implementare a proiectului 
În această etapă se vor folosi mijloace auto și utilaje echipate cu motoare cu norme de 

poluare începând de la EURO 4. 
Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor umecta căile de rulare din șantier în 

perioadele foarte uscate. 
 
Etapa de funcționare a proiectului 

                                                 
27 Metoda ilustrativa de apreciere globală a stării de calitate a mediului (metoda Rojanschi 1997 și de Popa 2005) 
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În această etapă se vor folosi pentru aprovizionare, ridicare deșeuri, etc. mijloace auto 
echipate cu motoare cu norme de poluare începând de la EURO 4. 

Aerotermele pentru încălzirea halelor, sunt de ultimă generație cu emisii reduse. 
 
B. factorul de mediu zgomot și vibrații 
Protecția la zgomot, este reglementată de « Normativul privind protecția la zgomot», 

indicativ 1, aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în 2003. În 
situația concretă a proiectului, protecția împotriva zgomotului, se determină funcție de harta 
curbelor de zgomot, întocmită conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor, realizată de 
firma de specialitate din Germania DEUTSCHE WINGUARD. În normativul mai sus menționat 
sunt menționate următoarele: 

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot echivalent Lech exterior clădirilor, la 
distanța de 2,00 m de fațadă și înălțimea de 1,30 m față de sol sau nivelul considerat pentru 
clădirile protejate sunt indicate în tabelul de mai jos: 

 
Tabel 73: limite admisibile ale nivelului de zgomot în apropierea clădirilor protejate 

Nr. 
crt. 

Clădire protejată Limita admisibil ă a 
nivelului de zgomot 
echivalent dB (A) 

Numărul de ordine 
al curbei Cz 

corespunzătoare 

1. Locuințe, hoteluri, cămine, case de 
oaspeți         

55 50 

2. Spitale, policlinici, dispensare 45 40 

3. Școli  55 50 

4. Grădinițe de copii, creșe 50 45 

5. Clădiri de birouri 65 60 

 
Sursele de zgomot sunt reprezentate de: 

• utilajele care efectuează lucrările de construire 
• mijloacele auto care participă la lucrările de construire și modernizare 
• mijloacele auto care participă la activitățile de transport a deșeurilor  
• tractorul care participă la transportul dejecțiilor după amplasament 

 
Nivelul de zgomot și de vibrații produs  
Nu au fost efectuate determinări ale nivelului de zgomot și vibrații; putem estima că 

nivelul de zgomot nu va depăși, la limita proprietății, valoarea maximă admisă de Ordinul 
ministrului sănătății  nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 
privind mediul de viață al populației. 

 
C. factorul de mediu sol 

Întreaga activitate se va desfășura pe platformele betonate existente pe amplasamentul 
analizat, fapt care constituie o bună protecție pentru evitarea poluării solului. 

Sursele posibile de poluare a solului și a subsolului 
Sursele posibile de poluare a solului sunt: 

• posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și 
utilajele care deservesc activitatea de construire și apoi la activitățile specifice din 
etapa de exploatare a incineratorului 

• posibile scurgeri accidentale de carburanți sau lubrifianți de la mijloacele auto și 
utilajele care deservesc activitatea de exploatare a incineratorului 
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Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția solului și a subsolului 
Pentru a se evita poluarea solului au fost prevăzute următoarele măsuri: 

� se asigură, la termen, verificarea funcționalității motoarelor termice ale 
mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire  
� nu sunt amenajate depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât cele cu 
dotările corespunzătoare prevederilor legale; 
� lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se 
efectuează numai în locuri special amenajate în acest sens; 
� nu se practică spălarea utilajelor și a mijloacelor auto în cadrul amplasamentului, 
cu excepția spălărilor pentru igienizarea mijloacelor de transport a deșeurilor 
nepericuloase de origine animală; 
� alimentarea cu motorină și cu lubrifianți a utilajelor se face cu asigurarea tuturor 
condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului în locuri 
special amenajate – stații de distribuție carburanți; 
� toate utilajele și mijloacele auto folosite în activitatea de construire și apoi în 
activitatea de incinerare rulează pe drumuri amenajate și sunt parcate doar pe 
platformele betonate  
� deșeurile pentru incinerare sunt depozitate temporar numai în recipiente speciale, 

amplasate în locuri special amenajate 
� deșeurile rezultate din procesul de incinerare sunt colectate în recipiente speciale 

amplasate în zonă amenajată corespunzător. 
 

D. factorul de mediu apă – se face referire doar la apele freatice deoarece în zonă nu 
sunt ape de suprafață. 

Cauzele care pot determina o potențială poluare a apelor de suprafață precum și a apelor 
freatice, prin infiltrarea poluanților în pânza freatică, în timpul desfășurării activității de 
implementare a proiectului precum și în etapa de funcționare pot fi legate de: 

• accidente în funcționarea normală a utilajelor folosite la lucrările de construire 
(macara, escavator) care să genereze posibile pierderi accidentale de lubrifianți 
și/sau carburanți  

• posibile deteriorări accidentale ale rezervoarelor de motorină de la mijloacele auto 
care deservesc activitatea   

• posibile pierderi accidentale de lubrifianți de către utilajele sau mijloacele auto 
care deservesc activitatea  

Chiar și în cazul puțin probabil de a avea astfel de situații ținând cont de aspectele: 
� toată activitatea pe amplasament se desfășoară numai pe platforme betonate 
� nu există în apropiere ape de suprafață.  

          Este practic imposibil să se producă o poluare a apelor de suprafață rezultată din 
activitatea companiei. 

Rămâne totuși probabilitatea foarte mică de a se genera accidental o poluare a apelor 
freatice dacă nu se iau măsuri de prevenire.  

Pentru a se evita poluările accidentale ale apei de suprafață și a apei freatice se 
recomandă: 

� se va asigura la termen verificarea funcționalității motoarelor și a altor instalații 
din dotare 

� se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil a mijloacelor 
auto care deservesc activitatea  

� interzicerea amenajării unor depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât 
cele deja existente și care îndeplinesc normele de protecție a mediului; 
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� lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se vor 
efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara zonei de 
construire; 

� este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului cu excepția spălărilor 
pentru dezinfectare 

� alimentarea cu motorină și cu lubrifianți se va face cu asigurarea tuturor 
condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului; 

� orice poluare a apelor de suprafață sau a acviferului freatic constatată, indiferent 
de cauzele poluării acesteia, va fi semnalată imediat la Administrația Bazinală de 
Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea și la Garda de Mediu 
Vrancea. 

 
 

9. DESCRIEREA ORICĂROR MĂSURI DE MONITORIZARE PROPUSE 
 

Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici rezultate din activităţile de creştere a 
animalelor, precum şi din managementului dejecţiilor animaliere se realizează prin diferite 
măsuri/tehnici care se bazează pe faptul că reducerea intrărilor de azot conduce implicit la 
scăderea cantităţii de azot din excreţii şi la diminuarea pierderilor de azot. 
 Mai jos se prezintă tehnicile şi principiile relevante pentru controlul emisiilor de NH3, 
NO, COVnm, PM: 

� Controlul emisiilor de amoniac 

Pentru controlul emisiilor de amoniac, există un număr de cinci strategii. Toate aceste 
abordări trebuie să asigure că azotul conservat este disponibil culturilor ca nutrient și nu produce 
alte probleme de mediu. Aceste strategii sunt: 

• Gestionarea fluxului de azot 
 Potenţialul de reducere a emisiilor de NH3 prin managementul azotului aplicat culturilor 
agricole este limitat, deoarece au loc emisii de la suprafaţa solului, înainte ca azotul aplicat să 
intre în masa de azot din sol. Astfel, chiar dacă aplicarea dejecţiilor este realizată într-o manieră 
corespunzătoare cu cerinţa recoltelor, vor rezulta pierderi de azot în atmosferă dacă acest 
îngrăşământ este aplicat la suprafaţă. 

• Managementul nutriţional al animalelor în vederea reducerii/eliminării de N şi/sau 
NAT 

 Hrănirea eficientă a animalelor tinde să furnizeze cantitatea solicitată de energie netă, 
aminoacizi esenţiali, minerale, microelemente şi vitamine pentru creştere, îngrăşare sau 
reproducere. Formula de hrănire a animalelor este o chestiune complexă care depinde de mai 
mulţi factori, precum greutatea vie şi etapa de viaţă, etc. Managementul nutrițional tinde să 
îmbine cerinţele animalelor în diferitele etape de producţie, reducând astfel cantitatea de azot 
nedigerată şi care este eliminată în timp, mai ales prin urină. 

 Măsurile de alimentare includ: hrănirea în faze, formule de diete bazate pe nutrienţii 
digestibili/disponibili, utilizarea de diete cu proteine reduse cu supliment de amino-acizi, 
utilizarea anumitor aditivi în alimentaţie, precum enzimele. Aceste măsuri pot creşte eficienţa 
alimentară şi rata de reţinere a nutrienţilor, reducând astfel cantitatea de N eliminată prin dejecţii. 

 Măsurile de hrănire acoperă o varietate largă de tehnici care pot fi implementate 
individual sau simultan pentru a realiza cea mai mare reducere a cantităţii de N eliminate prin 
dejecţii. 
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• Reducerea emisiilor provenite de la adăposturile animalelor 
 Există numeroase sisteme şi măsuri care se pot lua pentru diminuarea emisiilor de NH3 în 
atmosferă care provin din spaţiile unde sunt adăpostite animale. Astfel, pentru reducerea 
emisiilor de NH3 din clădiri ventilate în mod natural, măsurile de reducere a emisiilor includ 
pardoseli canelate, îndepărtarea frecventă a dejecţiilor solide şi răcirea acestora.  

• Reducerea emisiilor în timpul stocării dejecţiilor 
 Există numeroase sisteme şi măsuri care se pot lua pentru diminuarea emisilor de NH3 în 
atmosferă care provin din spaţiile unde sunt stocate dejecţiile animalelor. Acestea au eficienţe de 
reţinere a emisiilor de amoniac între 30-80 % şi sunt reprezentate în general de acoperirea 
rezervorului sau lagunelor de stocare.  

• Procesul de fertilizare a terenului cu dejecţii animaliere este una dintre sursele 
majore pentru emisiile de NH3 atât în timpul aplicării acestora, cât şi ulterior. De aceea măsurile 
de control (reducere) al emisiilor ce se iau în timpul acestui proces au o contribuţie semnificativă 
la diminuarea emisiilor de NH3 în atmosferă şi sunt printre cele mai rentabile din punct de vedere 
beneficii/costuri. Un management eficient al acestui proces cu emisii minime de NH3 trebuie să 
ţină cont de următoarele aspecte: 

-  caracteristicile terenurilor pe care se aplică dejecţiile (condițiile solului, tipul solului şi 
panta, pH-ul, capacitatea de schimb cationic, conţinutul de calciu, conţinutul de apă, 
capacitatea de tamponare, porozitatea, irigarea, utilizarea terenului, tipul şi stadiul 
culturilor agricole, inclusiv rotaţia culturilor agricole); 

- definirea şi observarea zonelor tampon; 

- programul adecvat pentru aplicare. 

Eficienţa de reducere a emisiilor de NH3 în atmosferă variază în funcţie de: 
-  caracteristicile dejecţiilor animaliere împrăştiate (vâscozitate, conţinut de NAT, 

conţinut de C şi pH); 

-  condiţiile meteorologice (precipitaţiile, radiaţia solară, temperatura, umezeala şi viteza 
vântului); 

- metodele şi sistemele de aplicare pe teren a dejecţiilor animaliere (de exemplu sistemele 
de injectare a dejecţiilor lichide în sol au o eficienţă de reducere a emisiilor de NH3 de 
70-80 %, mult mai mare decât sistemele de aplicare în bandă, care au o eficienţă de 
reducere a emisiilor de NH3 de circa 30-60 %); 

- metodele şi sistemele de încorporare a dejecţiilor animaliere (de exemplu încorporarea 
în sol a dejecţiilor sau a dejecţiilor lichide poate reduce emisiile de NH3 cu până la 90 
%) 

- intervalul între aplicare dejecţiilor şi încorporarea acestora în sol; 

- înălţimea şi densitatea culturilor agricole. 
 Conform Ghidului EMEP/EEA, eficienţa de reducere a emisiilor de NH3 în timpul 
fertilizării solului cu dejecţii animaliere tinde să crească atunci când intervalul dintre împrăştiere 
şi încorporare scade, când adâncimea de încorporare creşte.  

� Controlul emisiilor de monoxid de azot 
 Adăugarea inhibitorilor de nitrificare (precum diciandiamidă) în dejecţiile semilichide ce 
urmează a fi împrăştiate pe terenuri agricole poate contribui la o reducere a emisiilor de NO de 
până la 80 %. Un beneficiu suplimentar al utilizării inhibitorilor de nitrificare este reducerea 
emisiilor de protoxid de azot (N2O), gaz cu un pronunţat efect de seră. 

� Controlul emisiilor de compuşi organici volatili nemetanici 
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 Sistemele şi măsurile pentru diminuarea emisiilor de NH3 în atmosferă pot fi, de 
asemenea, considerate eficiente în reducerea emisiilor de COVnm din cadrul complexelor 
zootehnice. Acestea includ îndepărtarea rapidă a dejecţiilor semilichide de la porci. Acoperirea 
rezervoarelor sau a lagunelor de stocare asigură o diminuare a emisiilor COVnm şi, implicit, o 
diminuare a mirosurilor. 

� Controlul emisiilor de particule 
 Principale măsuri de control şi reducere a emisiilor de particule sunt: utilizarea hrănirii 
umede în locul celei uscate, introducerea aditivilor în hrana animalelor, stropirea cu apă a 
pardoselilor, plantarea de perdele forestiere, iar pentru clădiri cu ventilaţie forţată, utilizarea 
scruberelor, cicloanelor sau a filtrelor pentru epurarea gazelor evacuate. 

Pentru diminuarea impactului activității asupra factorului de mediu aer, titularul 
proiectului va aplica următoarele măsuri (tehnici BAT): 
� Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din hala pentru animale, tehnicile         

(BAT 11) utilizate de titular vor fi:  
a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirii destinate creșterii animalelor, prin: 

328. alimentarea ad libitum; 
4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii 
prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 
6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. 

b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea 
uneia dintre următoarele tehnici: 

1. ceață de apă. 
� Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor 

lichide, titularul proiectului va utiliza tehnicile (BAT 21) indicate mai jos: 
b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici:  

1. rampă orizontală cu furtunuri. 
� Încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22) 
� Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru 

creșterea porcilor, titularul proiectului va estima sau va calcula reducerea emisiilor de 
amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT, puse în aplicare în 
cadrul fermei (BAT 23). 

� Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din adăpostul pentru porci, titularul 
proiectului utilizează în adăpostul pentru porci podea din beton prevăzută integral cu grătare 
și următoarele tehnici (BAT 30 a 0): 

a) Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o 
combinație a acestora:  
(i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac;  
(ii)   creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) 

către depozite externe;  
(iv) păstrarea așternutului curat și uscat. 

 0. O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare) utilizată în 
combinație cu tehnici de management nutrițional. 
� Aplicarea tehnicilor (BAT 13) pentru a preveni sau a reduce emisiile de mirosuri și/sau 

impactul mirosurilor provenite de la fermă. 
 
•  provenite de la adăposturile animalelor 
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Există numeroase sisteme şi măsuri care se pot lua pentru diminuarea emisiilor de NH3 în 
atmosferă care provin din spaţiile unde sunt adăpostite animale. Astfel, pentru reducerea 
emisiilor de NH3 din clădiri ventilate în mod natural, măsurile de reducere a emisiilor includ 
pardoseli canelate, îndepărtarea frecventă a dejecţiilor solide şi răcirea acestora.  
• Reducerea emisiilor în timpul stocării dejecţiilor 

Există numeroase sisteme şi măsuri care se pot lua pentru diminuarea emisilor de NH3 în 
atmosferă care provin din spaţiile unde sunt stocate dejecţiile animalelor. Acestea au eficienţe de 
reţinere a emisiilor de amoniac între 30-80 % şi sunt reprezentate în general de acoperirea 
rezervorului sau lagunelor de stocare.  

• Procesul de fertilizare a terenului cu dejecţii animaliere este una dintre 
sursele majore pentru emisiile de NH3 atât în timpul aplicării acestora, cât 
şi ulterior. De aceea măsurile de control (reducere) al emisiilor ce se iau 
în timpul acestui proces au o contribuţie semnificativă la diminuarea 
emisiilor de NH3 în atmosferă şi sunt printre cele mai rentabile din punct 
de vedere beneficii/costuri. Un management eficient al acestui proces cu 
emisii minime de NH3 trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: 

-  caracteristicile terenurilor pe care se aplică dejecţiile (condițiile solului, 
tipul solului şi panta, pH-ul, capacitatea de schimb cationic, conţinutul de 
calciu, conţinutul de apă, capacitatea de tamponare, porozitatea, irigarea, 
utilizarea terenului, tipul şi stadiul culturilor agricole, inclusiv rotaţia 
culturilor agricole); 

- definirea şi observarea zonelor tampon; 
- programul adecvat pentru aplicare. 

Eficienţa de reducere a emisiilor de NH3 în atmosferă variază în funcţie de: 
-  caracteristicile dejecţiilor animaliere împrăştiate (vâscozitate, conţinut de 

NAT, conţinut de C şi pH); 
-  condiţiile meteorologice (precipitaţiile, radiaţia solară, temperatura, 

umezeala şi viteza vântului); 
- metodele şi sistemele de aplicare pe teren a dejecţiilor animaliere (de 

exemplu sistemele de injectare a dejecţiilor lichide în sol au o eficienţă de 
reducere a emisiilor de NH3 de 70-80 %, mult mai mare decât sistemele 
de aplicare în bandă, care au o eficienţă de reducere a emisiilor de NH3 de 
circa 30-60 %); 

- metodele şi sistemele de încorporare a dejecţiilor animaliere (de exemplu 
încorporarea în sol a dejecţiilor sau a dejecţiilor lichide poate reduce 
emisiile de NH3 cu până la 90 %) 

- intervalul între aplicare dejecţiilor şi încorporarea acestora în sol; 
- înălţimea şi densitatea culturilor agricole. 

Conform Ghidului EMEP/EEA, eficienţa de reducere a emisiilor de NH3 în timpul 
fertilizării solului cu dejecţii animaliere tinde să crească atunci când intervalul dintre împrăştiere 
şi încorporare scade, când adâncimea de încorporare creşte.  

� Controlul emisiilor de monoxid de azot 
Adăugarea inhibitorilor de nitrificare (precum diciandiamidă) în dejecţiile semilichide ce 

urmează a fi împrăştiate pe terenuri agricole poate contribui la o reducere a emisiilor de NO de 
până la 80 %. Un beneficiu suplimentar al utilizării inhibitorilor de nitrificare este reducerea 
emisiilor de protoxid de azot (N2O), gaz cu un pronunţat efect de seră. 

� Controlul emisiilor de compuşi organici volatili nemetanici 
Sistemele şi măsurile pentru diminuarea emisiilor de NH3 în atmosferă pot fi, de 

asemenea, considerate eficiente în reducerea emisiilor de COVnm din cadrul complexelor 
zootehnice. Acestea includ îndepărtarea rapidă a dejecţiilor semilichide de la porci. Acoperirea 
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rezervoarelor sau a lagunelor de stocare asigură o diminuare a emisiilor COVnm şi, implicit, o 
diminuare a mirosurilor. 

� Controlul emisiilor de particule 
Principale măsuri de control şi reducere a emisiilor de particule sunt: utilizarea hrănirii 

umede în locul celei uscate, introducerea aditivilor în hrana animalelor, stropirea cu apă a 
pardoselilor, plantarea de perdele forestiere, iar pentru clădiri cu ventilaţie forţată, utilizarea 
scruberelor, cicloanelor sau a filtrelor pentru epurarea gazelor evacuate. 

Pentru diminuarea impactului activității asupra factorului de mediu aer, titularul 
proiectului va aplica următoarele măsuri (tehnici BAT): 

� Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite hala pentru animale, tehnicile 
(BAT 11) utilizate de titular vor fi:  

a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirii destinate creșterii animalelor, prin: 
329. alimentarea ad libitum; 
4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime 

uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 
6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. 
b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin 

aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 
1. ceață de apă. 

� Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a 
dejecțiilor lichide , titularul proiectului va utiliza tehnicile (BAT 21) indicate mai 
jos: 

b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici:  
1. rampă orizontală cu furtunuri. 

� Încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22) 
� Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție 

pentru creșterea porcilor, titularul proiectului va estima sau va calcula reducerea 
emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează 
BAT, puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 23). 

� Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din adăpostul pentru porci, 
titularul proiectului utilizează în adăpostul pentru porci podea din beton prevăzută 
integral cu grătare și următoarele tehnici (BAT 30 a 0): 

a) Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o 
combinație a acestora:  

(iii)  reducerea suprafeței emițătoare de amoniac;  
(iv)  creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) 

către depozite externe;  
(iv) păstrarea așternutului curat și uscat. 
 0. O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare) utilizată în 

combinație cu tehnici de management nutrițional. 
� Aplicarea tehnicilor (BAT 13) pentru a preveni sau a reduce emisiile de mirosuri și/sau 

impactul mirosurilor provenite de la fermă. 
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10. DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONI ZATE 
ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI DETERMINATE DE 

VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FA ȚA RISCURILOR DE 
ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU 

PROIECTUL ÎN CAUZ Ă 
 
Dezastrele reprezintă o amenințare permanentă pentru dezvoltarea durabilă și  generează 

anual numeroase victime omenești și pierderi materiale. Totodată începutul acestui mileniu se 
caracterizează printr-un impact tot mai accentuat al activităților umane asupra Terrei. Pentru 
perioada 1980 – 2000 se estimează că 75 % din populația lumii a fost afectată cel puțin o dată de 
un dezastru (cutremur, ciclon tropical, inundație, secetă etc.). 

Managementul dezastrelor reprezintă totalitatea politicilor, a deciziilor administrative și 
a activităților operaționale care sunt legate de diverse stadii ale dezastrelor, la toate nivelurile. 

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție într-o 
anumită perioadă a unui potențial factor dăunător pentru om, pentru bunurile produse de acestea 
și pentru mediu. Deci, hazardul este un fenomen natural sau antropic dăunător omului, ale cărui 
consecințe sunt datorate depășirii măsurilor de siguranță pe care orice societate și le impune. 

Dezastrul - un hazard este considerat dezastru dacă sunt înregistrate cel puțin zece 
pierderi de vieți omenești sau 50 de persoane rănite și pierderi materiale de peste un milion de 
dolari. 

Riscul reprezintă nivelul probabil al pierderilor de vieți omenești, al numărului de răniți, 
al pagubelor aduse proprietăților și activităților economice de către un anumit fenomen natural 
sau grup de fenomene într-un anumit loc și într-o anumită perioadă. Conform Dicționarului 
Enciclopedic (1978, 1999), riscul reprezintă un pericol posibil, probabilitatea de a înfrunta o 
primejdie si/sau de a suferi o pagubă. 

Vulnerabilitatea  reprezintă măsura în care un sistem poate fi afectat în urma impactului 
cu un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc 
susceptibilitatea sistemului respectiv. Vulnerabilitatea pune în evidență cât de mult sunt expuși 
omul și bunurile sale în fața diferitelor hazarduri și se exprimă pe o scară cuprinsă între 0 și 1, 
cifra 1 exprimând distrugerea totală a bunurilor și pierderile totale de vieți omenești din arealul 
aferent. Vulnerabilitatea este diferită în funcție de modul de echipare și de pregătire a populației. 

Capacitatea de rezistență reprezintă totalitatea forțelor și a resurselor cu ajutorul cărora 
societatea poate să facă față unui hazard reușind să reducă nivelul riscului prin atenuarea 
efectelor negative. Capacitatea de rezistență creste atunci când se asigură dezvoltarea durabilă a 
regiunii respective, se iau măsuri preventive și se organizează sistemele de alarmare a populației. 

Situația de urgență (situație extremă) este un alt termen relativ similar cu cel de 
dezastru. Un dezastru poate fi privit ca un tip particular al unei situații de urgență. „Dezastrul" 
sugerează o perioadă îndelungată de timp și atingerea unui anumit nivel de urgență. 

Accident eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor 
(provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea). 

a) Pentru o analiză corectă și completă a posibilității producerii unor accidente în 
perimetrul depozitului de produse chimice au fost: 

• analizate mai multe lucrări elaborate pentru acest amplasament, respectiv: 
• planuri  
• date și documente privind Sistemul de management al securității 
• organigrama societății  
• date privind SPSU 
• planuri de intervenție 
• plan de intervenție la incendiu 
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• plan de pază 
• plan de prevenire a poluării accidentale 
• structuri de organizare privind intervenția în situații de urgență 
• fișe cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile prezente pe amplasament 

(întocmite conform Regulament REACH și clasificare conform Regulament CLP 
• autorizații și avize aplicabile activității obținute până în prezent 
b) analizate potențialele situații în care pot să apară riscuri de accidente 
c) efectuate modelări matematice cu softuri de specialitate pentru diferite tipuri de 

scenarii 
d) calculate sau estimate probabilitățile pentru fiecare tip de scenariu analizat 

 
Proiectul propus de PIG ELITA SRL nu intră sub incidenţa prevederilor Directivei 

SEVESO transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Nu sunt necesare Politica de prevenire a accidentelor majore și/sau Raport de securitate. 
 
În înţelesul Legii nr. 575/2001 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - 

secţiunea a V-a - Zone de risc natural, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în 
interiorul cărora exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot 
afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi 
victime umane. Fac obiectul actului normativ: zonele de risc natural cauzate de cutremure de 
pământ, inundaţii şi alunecări de teren. 
   Comuna Mitreni nu se regăsește în actul normativ menționat, respectiv Anexa 5. Unități 
administrativ – teritoriale afectate de inundații sau Anexa 7. Unități administrativ – teritoriale 
afectate de alunecări de teren. 

 

 
 

 

11. REZUMAT NETEHNIC AL INFORMA ȚIILOR FURNIZATE 
 
 

Titularul proiectului – SC PIG ELITA SRL – propune modernizarea, prin schimbarea 
destinației inițiale, din adăpost creștere bovine în adăpost creștere porcine, a unei clădiri 
existente, tip parter, corp C6, a corpului C7 și separarea zonei administrative de zona 
tehnologică, fără modificări structurale, clădiri amplasate în incinta fermei de creștere a 
porcinelor PIG ELITA din intravilanul satului Gologanu, comuna Gologanu, județul Vrancea. 

Totodată, titularul intenționează să construiască o lagună pentru stocarea dejecțiilor 
semilichide rezultate din activitatea de creștere și îngrășare a porcilor. 

La momentul actual, titularul desfășoară în cadrul amplasamentului denumit  „Ferma de 
creștere și îngrășare a porcinelor” activitatea de creștere și îngrașare a porcinelor. Activitatea se 
desfășoară într-o hală de creștere a porcinelor cu suprafața de 1.374 m2, în câte 3 cicluri/an. 
Capacitatea proiectată a fermei este de aproximativ 4.992 capete/an. (1.664 capete x 3 serii). 

După efectuarea lucrărilor propuse prin proiectul „MODERNIZARE ADĂPOST 
CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6”, capacitatea totală a fermei va fi de 3.664 capete x 3 
serii/an. 
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Construcția C6, care face obiectul proiectului este amplasată în incinta fermei de creștere 
a porcinelor PIG ELITA SRL. Aceasta are o sprafață de 1.851 mp și este construită cu elemente 
prefabricate, formând un sistem cu trei dechideri inegale. 

Proiectul propus – „CONSTRUIRE LAGUNĂ COLECTARE DEJECȚII PORCINE” – 
este amplasat  în extravilanul comunei Gologanu, la o distanță de cca. 1.500 m față de ferma care 
va fi deservită de lagună. 

Construcția C6, care face obiectul proiectului este amplasată în incinta fermei de creștere 
a porcinelor PIG ELITA SRL. Aceasta are o sprafață de 1.851 mp și este construită cu elemente 
prefabricate, formând un sistem cu trei deschideri inegale. 

 Construcția este pe un singur nivel, realizată din următoarele materiale de construcție:  
- cărămidă și elemente prefabricate BA; 
- beton armat; 
- șarpantă; 
- azbociment; 
- tencuială albă; 
- PVC. 

Structura de rezistență a clădirii, este realizată din stâlpi și grinzi prefabricate. 
Laguna ce urmează a fi construită, va avea dimensiunile maxime de 64,0 x 17,0 m, cu      

h = 4 m, având suprafața construită de 1610 m2. 
Construcția se va executa semiîngropat, prin excavarea cavității principale și prin crearea 

reambleului perimetral, cu pământ excavat, având următoarele compartimente: 
- Puț monitorizare – colectare rețea drenantă; 
- Cămine de capăt, inspecție; 
- Puț monitorizare și alimentare cu apă diluție; 
- Scare salvare din anvelope uzate. 

Laguna va asigura stocarea temporară a dejecțiilor pentru o perioadă de cca 120 zile, 
durata unui ciclu de producție (creștere a porcilor) fiind de circa 100 zile. 
 Pentru realizarea celor două proiecte analizate în prezentul memoriu, titularul a obținut 
următoarele certificate de urbanism de la Primăria Comunei Gologanu: 

1. Certificatul de Urbanism nr. 2 din 27.01.2020, în care se specifică: 
� Regimul juridic  

Construcția se află în intravilanul comunei Gologanu, conform Documentației de 
urbanism nr. 245/2005, faza P.U.G., aprobată cu H.C.L. nr. 10 din 10.03.2008. 

Imobilul - teren și construcții - se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 2018 din 09.07.2009 și a BCR conform Act notarial    nr. 
3038/15.09.2009, ambele notate în CF nr. 50010/17.01.2020 a UAT Comuna Gologanu. 

� Regimul economic 
Conform PUG 2008 al UAT Gologanu, imobilul – teren și construcții, este situat în zona 

pentru unități agricole și se supune regimului de impozitare pentru zona A, rangul IV, aprobat 
prin H.C.L. Gologanu, având categoria de folosință curți construcții. 

� Regimul tehnic 
� Suprafața construită a grajdului C6, care va fi modernizat, este de 1.851 mp; 
� Circulații – accese pietonale și auto se face din Str. Rozelor. 

 
2. Certificatul de Urbanism nr. 3 din 27.01.2020, în care se specifică: 

� Regimul juridic  
Terenul pe care se va amplasa construcția se află în extravilanul, comunei Gologanu, 

județul Vrancea, amplasat în tarla 134, parcela 580/3 conform Documentației de urbanism nr. 
245/2005, faza PUG, aprobată prin cu H.C.L. nr. 10 din 10.03.2008. 
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Imobilul - teren se află în proprietatea PIG ELITA SRL, conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 2564 din 08.10.2019 și extras de Carte Funciară din 08.01.2020, CF     nr. 
51484. 

Imbolul - teren este liber de sarcini conform extras de Carte Funciară. 
� Regimul economic 

Conform PUG 2008 al UAT Gologanu, terenul are categoria de folosință teren arabil și se 
supune regimului de impozitare pentru zona A, rangul IV, aprobat prin H.C.L. Gologanu. 

Destinații admise, teren agricol, arabil, ce poate fi ocupat de construcții în vederea 
colectării de dejecții porcine. 

� Regimul tehnic 
� Suprafața totală a terenului este de 2500 mp; 
� Circulații – accese se face din drumul de exploatare; 
� Parcela este amplasată în extravilan și nu este echipată cu utilități. 

 
Pentru asigurarea fluxului tehnologic, proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări, 

fără modificări structurale: 
• lucrări de modernizare adăpost creștere porcine, grajd C6; 
• lucrări de reabilitare a construcției auxiliare - corp C7; 
• lucrări de separare a zonei administrative de zona tehnologică; 
• lucrări de construire a unei lagune pentru colectarea dejecțiilor porcine. 
Investiția este justificată având în vedere producția autohtonă actuală de carne de   porc 

nu poate asigura necesarul consumatorilor, investitia propusa de beneficiar va contribui la 
creșterea ofertei autohtone de carne de porc la prețuri competitive. 

 
Pe amplasament există o fermă de creștere și îngrășare a porcilor în cadrul căreia titularul 

proiectului – SC PIG ELITA SRL – desfășoară activitatea corespunzătoare codului CAEN Rev. 
2 0146 – Creșterea porcilor. 

Complexul PIG ELITA ocupă o suprafața de 5.573 m2, care cuprinde atât construcția în 
care se desfășoară activitatea de creștere a porcilor (C5 – adăpost porcine în funcțiune), sediul 
social al companiei, terenul aferent, alte construcții în conservare, care sunt propuse spre 
modernizare, fără modificări structurale. 

Obiectul principal de activitate al societății PIG ELITA SRL îl reprezintă creșterea și 
îngrășarea purceilor în vederea obținerii de porci adulți pentru comercializarea acestora, în viu, 
de diverși procesatori de carne, pentru valorificare. 

 Prin realizarea investiției propuse, SC PIG ELITA SRL va crea condiții optime de 
creștere și îngrășare a porcilor și va mării capacitatea fermei. 

Capacitatea totală a fermei, după implementarea proiectului va fi de 3.664 locuri. 
Laguna propusă a fi construită va asigura stocarea temporară a dejecțiilor pentru o 

perioadă de cca 120 zile, durata unui ciclu de producție (creștere a porcilor) fiind de circa 100 
zile, volumul util de stocare fiind de 3100 mc. 

 
Pe baza informaţiilor oferite de titularul proiectului, ţinând cont de toate aspectele 

analizate în prezenta lucrare, recomandăm ca proiectul analizat să primească decizia favorabilă a 
autorității competente pentru protecția mediului, 
 Se apreciază că proiectul propus de SC PIG ELITA SRL se încadrează în cerinţele 
privind obţinerea acordului de mediu, în vederea promovării investiţiei. 
 În condiţiile respectării proiectului şi a normelor tehnice de exploatare, alături de 
măsurile de prevenire și reducere a poluării factorilor de mediu și a biodiversității, impactul se 
apreciază ca fiind în limite admisibile.  



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

197 
 
 
 

 
 

12. LISTA DE REFERIN ȚĂ 
  
 Raportul privind impactul asupra mediului a fost elaborat cu studierea și preluarea unor 
date din sursele de informare menționate mai jos: 
 

1. Harta Geologică a României, scara 1: 200.000, disponibilă pe website-ul www.geo-
spatial.org; 

2. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iulie 2011 privind formularul-tip pentru 
siturile Natura 2000, modificată cu numărul C(2011) 4892 (2011/484/UE); 

3. Legea 59 din 11 aprilie 2016, promulgată prin Decretul 405 din 18 aprilie 2016, privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase.  

4. Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/895/UE) de stabilire a formatului pentru 
transmiterea informațiilor menționate la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 
2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică substanțe periculoase ; 

5. Rezultatele Recensământului populației și locuințelor, efectuat în anul 2011, disponibile 
pe website-ul recensamantromania.ro; 

6. Maniu M., 2004,  Ecologie și protecția mediului, Universitatea Bioterra București; 
7. Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 

2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru 
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

8. Documentații puse la dispoziție de beneficiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: 
„MODERNIZARE AD ĂPOST CREȘTERE PORCINE, GRAJD C6” și 
„CONSTRUIRE LAGUN Ă COLECTARE DEJECȚII PORCINE”  

 TITULAR: SC PIG ELITA SRL   
              

198 
 
 
 

 

13. ANEXE 

Se anexează prezentei lucrări: 

- Decizia etapei de încadrare nr. 103 din 21.09.2020, emisă de Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea; 

- Certificat de Urbanism nr. 2 din 27.01.2020, emis de Primăria Comunei Gologanu; 

- Certificat de Urbanism nr. 3 din 27.01.2020, emis de Primăria Comunei Gologanu; 

- Planșe modelări matematice dispersii poluanți în atmosferă; 

- Plan de încadrare în zonă. 
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