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Nr. R.U.C. 16/20.10.2020

SECTIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE A INSPECTIEI
20.10.2020
2. Durata inspectiei: (inclusiv
3. Tipul inspectiei: Planificata
zi luna an
etapa de pregatire) 10 ore
4. Tipul obiectivului inspectat: .......................
5. Cod CAEN: 0146
6. Inregistrare in Registrul national al obiectivelor controlate /cod unic de inregistrare: J34/160/2018CUI. :39024277
1. Data inspectiei:

SECTIUNEA B: DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATA
Numele si adresa unitatii: AGROVA PORK FARM SRL
Profilul unitatii: CRESTEREA PORCINELOR
(>= 100 LOCURI)
Numele reprezentantului oficial al unitatii (inclusiv functia, telefon, fax): Ora si data intrarii în unitate: 20.10.2020 10:00
Contactat: |_| Da |_| Nu
Ora si data iesirii din unitate: 20.10.2020 16:00
Numele responsabilului cu protectia mediului (inclusiv functia, telefon,
fax):
Alte date despre obiectiv:
Contactat: |_| Da |_| Nu
Numele si functia persoanei contactate*):
*) Se completeaza atunci când nici reprezentantul oficial, nici responsabilul cu protectia mediului al unitatii nu au fost
contactati.

SECTIUNEA C: ASPECTE/ACTIVITATI/ZONE CONTROLATE PE PARCURSUL INSPECTIEI
|X| Autorizatie/acord/aviz de
mediu
|X| Înregistrari/rapoarte
|X| Imisii/emisii
|_| Analiza amplasamentului
|_| Valorificarea resurselor
naturale

|_| Masurari debite
|X| Management deseuri
|_| Statii de epurare locala a
apelor

|_| Efluent/Emisar

|_| Prevenire poluare

|_| Ape subterane

|_| Operare/mentenanta
|_| Masuri de conservare a
habitatelor

|_| Retea canalizare
|_| Alimentari cu apa

|_| Animale în captivitate
|X| Spatii depozitare deseuri

|_| Investitii noi de mediu

|_| Recoltare, capturare,
|_| Programe de interventie
achizitie, comercializare
în caz de poluari accidentale
flora/fauna
si dezastre
|_| Analize în situ
|X| Procese tehnologice,
|_| Instalatii depoluare gaze
operatii

|_| Prelevare probe
|_| Zgomot si vibratii
|_| Program conformare/
Plan de actiuni
|_| Spatii verzi/perdele de
protectie, aliniamente
|_| Plan management

|_| Sistem management de
mediu
|_| Programe de conservare
a resurselor
|_| Arii si zone
protejate/monumente ale
naturii/amenajamente silvice
|X| Analiza realizarii
|_| Recoltare masa lemnoasa
masurilor corective
|_| Reconstructie ecologica
|_| Laboratoare analiza
|_| Zone degradate
|_| Responsabilitati/autoritati
|_| Constructii
de mediu
|X| Management substante
|_| Transporturi
periculoase
|X| Autorizatie, acord, aviz de
|_| Depozitari de materii
gospodarire a apelor
prime, produse, intermediari
|_| Program de
|_| Conformare REACH
automonitorizare
|X| Altele (se mentioneaza
|_| CITES
activitatile)

SECTIUNEA D: SUMARUL CONSTATARILOR INSPECTIEI
La sedinta de deschidere in care s-au prezentat obiectivele controlului a participat din partea agentului economic domnul
******** in calitate de director si doamna ******** in calitate dee responsabil PM.
Controlul a fost notificat prin adresa nr.2873/12.10.2020 transmisa prin posta electronica.
La data controlului au fost constatate urmatoarele:
ACTIVITATE PRINCIPALA (conform Certificatului de Inmatriculare seria B, nr.3680358 emis de ORC Teleorman)
- cod CAEN - 0146 "Cresterea porcinelor"
ACTIVITATI DESFASURATE LA PUNCTUL DE LUCRU (la data si ora efectuarii controlului):
cod CAEN - 0146 "Cresterea porcinelor"
-Capacitate la data controlului: 10 900 capete;
Conform Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu - cu modificarile si
completarile ulterioare - activitatea/activitatile desfasurate de agentul economic la punctul de lucru se autorizeaza;
Prin adresa nr.9599/14.08.2020, APM-Teleorman a transmis agentului economic Raportul de analiza CAT, prin care a
solicitat prezentarea documentelor necesare continuarii procedurii de autorizare (doc anexat).
Pana la data controlului, nu s-a obtinut Autorizatia de gospodarire a apelor - procedura in derulare (doc anexat).
AUTORIZATIE DE GOSPODARIREA APELOR:
-alimentarea cu apa pe amplasament se realizeaza din put forat;
Denumirea ariilor naturale protejate care se suprapun, partial, cu suprafetele agricole pe care le exploateaza - nu este
cazul.
- Efectivul de animale existent in ferma la data controlului (nr. capete):
oPorcine : 10900 capete.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
GARDA NATIONALA DE MEDIU
Nr. 108
COMISARIATUL JUDETEAN
RAPORT DE INSPECTIE
Exemplar: 2
TELEORMAN
Pagina: 20
- Tipuri de dejectii
oDejectii lichide: DA c
NU c
oDejectii solide: DA c
NU c
- Modul de stocare a dejectiilor animaliere:
oExista instalatii si spatii de depozitare a dejectiilor lichide: DA c
NU c
?Daca raspunsul este DA:
oCapacitatea rezervoarelor/tancurilor: Batal 19 250 mc.
oRezervoarele de depozitare a dejectiilor lichide sunt construite din materiale impermeabile si rezistente la coroziune:
DA c
NU c
oCapacitatea rezervoarelor asigura stocarea dejectiilor lichide pentru intreaga perioada de interdictie pentru aplicarea pe
teren a ingrasamintelor organice, pentru efectivul de animale existent la data controlului:
DA c
NU c
oSe asigura etanseitati bune a spatiilor pentru depozitare, a instalatiilor, a retelelor de pompare si mijloacelor de transport:
DA c
NU c
oExista platforme special amenajate pentru stocarea temporara a dejectiilor solide:
DA c
NU c Batal dejectii solide si lichide -19 250 mc.
oBatalul are o capacitate suficienta de stocare pentru intreaga perioada de interdictie pentru aplicarea pe teren a
ingrasamintelor organice, pentru efectivul de animale existent la data controlului:
DA c
NU c
oBatalul este amplasat la o distanta in conformitate cu prevederile legale in vigoare fata de zona locuita si sursele de apa
potabila, au drumuri de acces si nu sunt amplasate pe terenuri situate in apropierea cursurilor de apa sau cu apa freatica la
mica adancime:
DA c
NU c
- Modul de eliminare a dejectiilor animaliere:
oImprastiere pe terenurile gestionate de operatorul economic
DA c
NU c sunt inca stocate in batal
oPe baza de contract, pentru imprastiere pe terenuri agricole de catre alti operatori economici/persoane fizice
DA c
NU c sunt inca stocate in batal
- ?ndep?rtarea dejec?iilor ?i ?ntre?inerea locului de stocare a dejec?iilor
DA c
NU c
- Rute de transport a dejec?iilor p?n? la locul de stocare
DA c
NU c nu este cazul
- Transportul dejec?iilor ?i aplicarea acestora
c nu este cazul
- Responsabilitatea aplic?rii dejec?iilor
c nu este cazul
Monitorizarea mediului:
-Conform autorizatiei de mediu / autorizatiei integrate de mediu agentul economic este obligat sa efectueze monitorizarea
apei uzate provenite din bazinele betonate vidanjabile:
c Nu detine AIM
-Conform autorizatiei de mediu / autorizatiei integrate de mediu agentul economic este obligat sa efectueze monitorizarea
apa uzata provenita din evacuarea apelor pluviale in retelele de canalizare pluviale ale localitatii:
c Nu detine AIM
-Conform autorizatiei de mediu / autorizatiei integrate de mediu agentul economic este obligat sa efectueze monitorizarea
apei subterane:
c Da (doc anexate)
- Conform autorizatiei de mediu / autorizatiei integrate de mediu agentul economic este obligat sa efectueze monitorizarea
factorului de mediu sol:
c Da (doc anexate)
-Au fost verificate si inscrise in actul de control toate conditiile obligatorii precum si alte mentiuni impuse prin actul de
reglementare;
c Da foraje de observatie 1 si 2(doc anexate)
Managementul substantelor periculoase:
- substantele si preparatele chimice periculoase sunt depozitate temporar in depozitele ?n care sunt p?strate si bine
aerisite, temperatura este sc?zut?, pardoseala este din beton, sunt amplasate la cel pu?in 200 m fa?? de locuin?e, surse
de ap?, furaje, c?mpuri ?i terenuri agricole, ferme ?i depozite de animale substan?ele sunt p?strate ?n ambalajele originale;
DA c
NU c
- substan?ele care sunt depozitate ?n rezervoare, s? fie amplasate pe platforme cimentate, prev?zute cu canale colectoare,
pentru captarea eventualelor scurgeri, evit?nd ?n felul acesta poluarea apei freatice ?i a apei din pu?uri;
DA c
NU c
- detine evidenta stricta - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substantelor si preparatelor chimice periculoase,
inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora (conform OUG 195/2005, art. 28, lit. b)
DA c (doc anexat)
Inregistrari/Raportari/Registre/Altele
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- agentul economic intocmeste evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a calitatii,
naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare,
operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, art. 49, alin. 1.
DA c (doc anexat)
- exista registru privind cantitatea oricarui tip de ingrasamant de origine animala si natura acestuia (gunoi de grajd, urina,
must de gunoi de grajd, dejectii lichide, dejectii semifluide-pastoase, ingrasaminte organice lichide, namol de canalizare)
exportat/importat din/in ferma, data efectuarii exportului/importului precum si numele si adresa destinatarului/furnizorului
NU c nu este cazul
- exista registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe
amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente cu atributii de
control.Acest registru trebuie sa cuprinda minimum detalii cu privire la: cantitatile si codurile deseurilor;numele
transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia; confirmarea scrisa privind acceptarea si
eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri de pe amplasament; detalii privind expeditiile respinse; detalii
privind orice amestecare a deseurilor; raportari ale informatiilor continute in registru catre agentiile pentru protectia mediului
daca Autorizatia Integrata de Mediu impune astfel de monitorizari.
DA c
- exista evidenta gestiunii deseurilor generate din activitate pe coduri conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor;
Tip deseuCod deseu
conform
HG 856/2002
Mod de eliminare
Dejectii animaliere (materii fecale,urina,inclusive resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei02 01
06Stocate in batal
0 Da
- la eliminarea dejectiilor animaliere operatorul economic intocmeste formularele de incarcare- descarcare deseu
nepericulos, conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei
c Nu este cazul
Intocmirea evidentei cronologice a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a calitatii, naturii si originii
deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de
valorificare sau eliminare a deseurilor in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, art. 49, alin. 1.DA
Raportarea catre APM Teleorman a evidentei gestiunii deseurilor pentru anul anterior pana la 31 martie anul curent (Legea
211/2011, art. 49, alin 4)DA- doc. transmise prin e-mail in data de 15.04.2020
Intocmirea evidentei stricte - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substantelor si preparatelor chimice
periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora (conform OUG 195/2005, art. 28, lit. b).DA
Raportarea catre APM Teleorman a evidentei gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru anul
anterior.DA- raportare lunara- doc. inregistrate sub nr. 6111/12.10.2020
Transmiterea, pina la 15 martie anul curent, la Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a chestionarului cu datele
necesare pentru intocmirea inventarului emisiilor aferent anului anterior, in conformitate cu art. 7, lit. b), din Ordinul
3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera,
Ordin ce completeaza Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.NU este cazul
- in timpul controlului s-a constatat ca batalul cu dejectii este plin in proportie de 75-80%;
- la vizita pe terenului indicat de reprezentantii agentului economic (afectat in data de 13.04.2020), unde ne-am deplasat
impreuna cu reprezentantii Agrova Pork Farm SRL, s-a constatat ca nu mai existau scurgeri si nici mirosuri specifice;
- In timpul controlului nu au fost constatate depozitari necontrolate de deseuri;
- nu au fost constatate poluari ale factorilor de mediu;
Azi 20.10.2020, ora 12.00, in timpul controlului s-au efectuat 2 fotografii cu telefonul mobil dotat cu camera foto,
869622026721853, nr.T0235 in prezenta si cu acceptul reprezentantului agentului economic controlat.
La sedinta de inchidere, in care s-au prezentat rezultatele controlului, a participat din partea agentului economic
domnul ******** si doamna ********.
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MENTIUNI:
- nerealizarea masurilor stabilite, in totalitate si la termen, conduce la sanctionarea agentului economic conform art. 96, al.
3, pct. 9 din OUGR 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu amenda contraventionala cuprinsa intre
50.000 RON si 100.000 RON.

SECTIUNEA E: ANALIZA REALIZARII MASURILOR STABILITE ANTERIOR
Masura
Masuri inpuse la inspectia nr. 556 din data 29.10.2019
Masura: 1 Agentul economic va solicita obtinerea autorizatie de mediu / autorizatie
integrate de mediu pentru desfasurarea activitatilor. Responsabil: Conducerea societati
Masura: 2 Valorificarea deseurilor generate din desfasurarea activitatilor se va realiza
numai cu agenti economici specializati, cu intocmirea formularelor specifice transportului de
deseuri . Responsabil: Conducerea societati
Masura: 3 Se va asigura monitorizarea indicatorilor de calitate ai factorilor de mediu, prin
analize de laborator cu unitati specializate Responsabil: Conducerea societati
Masura: 4 Inaintarea catre GNM - CJ Teleorman a dovezii realizarii masurilor corective
trasate . Responsabil: Conducerea societati
Masuri inpuse la inspectia nr. 161 din data 13.04.2020
Masura: 1 1.
Se interzice descarcarea de ape uzate sau dejectii animaliere in afara
spatiilor amenajate amenajate (batal impermeabilizat) . Responsabil: Conducerea societati
Masura: 2 2.
Salubrizarea terenului afectat de deversarea dejectiilor animaliere, in
zona limitrofa amplasamentului, pana pe malul stang al raului Calmatuiu . Responsabil:
Conducerea societati
Masura: 3 3.
Blindarea conductei de evacuare a apelor uzate inspre raul Calmatuiu .
Responsabil: Conducerea societati
Masura: 4 4.
Agentul economic va solicita si obtine autorizatia integrate de mediu
pentru desfasurarea activitatii pentru codul CAEN 0146 ( inclus a autorizatiei de
gospodarire a apelor ) . Responsabil: Conducerea societati
Masura: 5 5.
Agentul economic va solicita si obtine autorizatiei de gospodarire a
apelor pentru desfasurarea activitatii pentru codul CAEN 0146 . Responsabil: Conducerea
societati
Masura: 6 6.
Notificarea GNM - CJ Teleorman cu privire la transmiterii raportarilor
anuale catre autoritatea competenta de protectie a mediului. Responsabil: Conducerea
societati
Masura: 7 7.
Notificarea GNM - CJ Teleorman cu privire la modul de realizare a
masurilor nr. 1, 2, 3 si 6 dispuse prin actul de control . Responsabil: Conducerea societati

Realizata
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|
|X|

SECTIUNEA F: SANCTIUNI (principale /complementare) ÎN TIMPUL INSPECTIEI
SECTIUNEA G: MASURI STABILITE
Nr.
Crt.
1
1

MASURA
Se vor elimina/valorifica dejectiile stocate in batalul verificat (plin
in proportie de 75-80%), cu respectarea prevederilor HG
1061/2008.
Notificarea GNM - CJ Teleorman cu privire la modul de realizare
a masurii.

RESPONSABIL

TERMEN DE
REALIZARE

Conducerea Societati

15.12.2020

Conducerea Societati

15.12.2020

SECTIUNEA H: NOTA ACORDATA OBIECTIVULUI
La data întocmirii prezentului raport de inspectie nota acordata obiectivului pentru impact este de (*) 1.00
La data întocmirii prezentului raport de inspectie nota acordata obiectivului pentru performanta este de(*) 8.00
*media aritmetica a punctajului pentru criteriile impact/performanta
Prezentul raport de inspectie a fost incheiat la agentul economic..in 2 exemplare, din care 1 exemplar(e) pentru autoritatea
de control si 1 exemplar(e) pentru titularul activitatii inspectate.
ÎNSUSIREA CONSTATARILOR SI MASURILOR STABILITE
Directorul unitatii inspectate
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General/Judetean ..........
Semnatura si stampila
Nume/Prenume
Legitimatie speciala de Semnatura
Nume/Prenume
unitatii
........................
control Nr. .................... ...........................
............................
Legitimatie speciala de Semnatura
Responsabil cu protectia mediului înconjurator
Nume/Prenume
control Nr. .................... ...........................
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