
Anexa 9.6 

 

Folosinţe de apă care intră sub incidenţa IED din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

1 

SC MODERN CALOR 
SA  Str. Pacea nr. 43 

mun. Botosani 

RORW13-1-15-18-
4_B1 

- autorizată 

1.Arderea 
combustibililor in 

instalatii cu o putere 
termica nominala de 50 

mW IED conformă 

2 

SC AGROEM IMPEX 
SRL ( fost SC 

EMANUEL ONOFREI 
SNC SRL) 

Fermă Păsări - 
localitatea Cucorăni 

comuna Mihai 
Eminescu 

RORW13-1-15-18-
6_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

3 

I.I. BUSUIOC FLORIN 
CRISTIAN- Ferma 
pasari  sat Răchiţi 

comuna Răchiţi jud. 
Botoşani  (fost SC 

Practic Comert 
Strugaru SRL  

loc. Rachiti, com. 
Rachiti Ferma pasari 

Rachiti) 

RORW13-1-15-
18_B3A 
ROPR07 

- 

nu este 
reautorizata 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor, avand o 
capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

4 
SC Practic Comert 

Strugaru SRL  
RORW13-1-15-18-

- autorizată 6.6.b. Instalatii pentru IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

loc. Leorda, com. 
Leorda - Ferma porci 

Leorda 

2_B1 
ROPR07 

cresterea intensiva a  
porcilor,cu 2.000 de 

locuri pentru productia 
de porci  (cu o greutate 

ce depaseste 30 kg) 

5 

SC Alfa Prod SRL  
Fermă Păsări - 

localitatea Cătămărăşti 
Deal comuna Mihai 

Eminescu, jud. 
Botosani 

RORW13-1-15-18-
6_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

6 

SC Ela General Com 
SRL Rachiti 

loc. Rachiti, com. 
Rachiti- Ferma pasari 

RORW13-1-15-
18_B3A 
ROPR07 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

7 

SC Carreman 
Romania SRL  

Calea Nationala, nr. 4, 
mun. Botosani 

RORW13-1-15-18-
4_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.2 Instalatii pentru 
pretratarea (operatiuni 

precum: spalare, albire, 
mercerizare) sau 

vopsire a fibrelor ori 
textilelor, avand o 

capacitate de tratare ce 
depaseste 10 tone/zi IED conformă 

8 

SC SAGEM SRL com 
Rosiesti jud. Vaslui - 

PL Ferma pasari 
Cucorani,  com. Mihai 

Eminescu, jud. 
Botosani 

RORW13-1-15-18-
6_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

9 

SC SAGEM SRL  com 
Rosiesti jud. Vaslui - 

PL Ferma pasari 
Leorda com. Leorda, 

jud. Botosani 

RORW12-1-78-
22_B1 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

10 

SC DOLY COM 
DISTRIBUTIE SRL 

(fost SC DOLY COM 
SRL Roma) 

- Abator bovine loc. 
Roma, com. Roma, 

jud. Botosani 

RORW13-1-15-18-
5_B1 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.4a Exploatarea 
abatoarelor cu o 

capacitate de productie 
de peste 50 tone 

carcase pe zi IED conformă 

11 

SC DIASIL SERVICE 
SRL Suceava - 

CENTRU INTEGRAT 
DE MANAGEMENT AL 
DEŞEURILOR CMID – 

Depozit ecologic 
judetean nou si statie 

de sortare loc. 
STĂUCENI, comuna 
Stăuceni, Botosani 

RORW13-1-15-
18_B3 

- autorizată 

5.4 Depozite de deseuri 
care primesc peste 10 

tone deseuri/zi sau cu o 
capacitate totala mai 
mare de 25.000 tone 
deseuri, cu exceptia 

depozitelor de deseuri 
inerte IED conformă 

12 

SC GLOBAL PIGS 
COMPANY SRL 
Darabani - Ferma 

porcine Leorda, com. 
Leorda , jud. Botosani 

RORW13-1-15-
18_B1A 
ROPR07 

- autorizată 

6.6.b. Instalatii pentru 
cresterea intensiva a  
porcilor,cu 2.000 de 

locuri pentru productia 
de porci  (cu o greutate 

ce depaseste 30 kg) IED conformă 

13 

SC GLOBAL PIGS 
COMPANY SRL 
Darabani - Ferma 
reproductie porci 

RORW13-1-15_B3 
ROPR07 

 
- 

nu este 
reautorizata 

6.6.c  Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

porcilor, cu capacitati de 
peste 750 de locuri IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

Durnesti, com. 
Durenesti , jud. 

Botosani 

pentru scroafe 

14 

SC AGRIMARVAS 
SRL Iasi (fost SC NUR 
EXPO SRL Botosani) - 

Abator pasari, com. 
Rachiti, jud. Botosani 

RORW13-1-15-
18_B3A 
ROPR07 

- 

Abatorul este 
autorizat la o 
capacitate de 
productie sub 
50 t/zi (atz nr. 

11/2019); 
unitatea si-a 

sistat activitatea 

6.4a Exploatarea 
abatoarelor cu o 

capacitate de productie 
de peste 50 tone/zi IED conformă 

15 

SC CYPRINUS SRL 
Botosani 

loc. Rachiti, com. 
Rachiti 

RORW13-1-15-
18_B3A 
ROPR07 

- activitate sistata 

4.1b Producerea de 
substante chimice 

organice de baza, cum 
ar fi: hidrocarburi ce 

contin oxigen, precum: 
alcooli, aldehide, 

cetone, acizi carboxilici, 
esteri, acetati, eteri, 

peroxizi, rasini 
epoxidice IED conformă 

16 

SC BRICKSTONE 
CONSTRUCTION 

SOLUTION SA (SC 
CERAMICA SA) Iasi     

str. Calea Chisinaului, 
nr.176, mun. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

3.5 Fabricarea 
produselor de ceramică 
prin ardere, în special 

ţigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci 

ceramice - gresie, 
faianţă, obiecte din 

ceramică sau porţelan, 
cu o capacitate de 

producţie de peste 75 
de tone pe zi şi/sau cu o IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

capacitate a cuptorului 
de peste 4 m3 şi cu o 
densitate pe cuptor de 

peste 300 kg/m3 

17 

SC FERMADOR SRL 
(fost SC 

ROMTRADING 
CAMPANY SRL)- 
Ferma zootehnica 

Henci (pui), loc. Henci, 
oras Podu Iloaiei 

RORW13-1-15-
32_B5 

ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

18 

SC FERMADOR SRL - 
Ferma de reproductie  
nr. 9  Razboieni, com. 
Ion Neculce, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

19 

SC FERMADOR SRL  
(fost SC 

ROMTRADING 
CAMPANY SRL)- 

Abator pasari  oras 
Podu Iloaiei, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B5 

ROPR02 

- autorizată 

6.4a Exploatarea 
abatoarelor cu o 

capacitate de productie 
de peste 50 tone 

carcase pe zi IED conformă 

20 

SC FERMADOR SRL 
- Ferma crestere 

pasari 5-6 Razboieni, 
com. Ion Neculce, jud. 

Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

21 

SC FERMADOR SRL 
- Ferma crestere 

pasari 7-8 Razboieni, 
com. Ion Neculce, jud. 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

Iasi capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari 

22 

SC LATINI COM SRL - 
Ferma crestere porci  

loc. Belcesti, com. 
Belcesti, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B5 

ROPR07 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6b Cresterea 
intensiva  a porcilor, cu 

capacitati de peste  
2.000 de locuri pentru 

porci de productie (cu o 
greutate ce depaseste 

30 de kg) IED conformă 

23 

SC VEOLIA ENERGIE 
IASI SA ( fost SC 

DALKIA TERMO)  - 
CET 1, 

str. Calea Chisinaului, 
nr. 25, mun. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

- autorizată 

1.1 Instalatie de ardere 
cu o putere termica 

nominala mai mare de 
50 mW IED conformă 

24 

SC VEOLIA ENERGIE 
IASI SA  (fost DALKIA 

TERMO) - CET 2 
loc. Holboca, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

- autorizată 

1.1 Instalatie de ardere 
cu o putere termica 

nominala mai mare de 
50 mW IED conformă 

25 

SC EURO CASTING 
SRL  

str. Aurel Vlaicu, nr. 
77, mun. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

2.4 Exploatare de 
turnatorii de metale 

feroase cu o capacitate 
de productie de peste 

20 de tone pe zi IED conformă 

26 

SC NATIONAL 
PAINTS FACTORIES 
COMPANY SA Iasi -  

Fabrica rasini, lacuri si 
vopsele, 

loc. Miroslava, com. 
Miroslava 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

4.1 j) Industria chimica: 
producereacompusilor 

chimici organici: 
vopsele si pigmenti IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

27 

SC Antibiotice SA Iasi 
str. Valea Lupului, nr. 

1, mun. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

- autorizată 

4.5  Fabricarea 
produselor 

farmaceutice, inclusiv a 
produselor intremediare IED conformă 

28 

SC DEGARO SRL 
(fost SC PIG FARM 

SRL Iasi) - PL Ferma 
zootehnica porci - com. 
Coarnele Caprei, jud. 

Iasi 

RORW13-1-15-
27_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă  a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

29 

SC DEGARO SRL 
(fost SC FERMA 

ROBERT SRL Iasi) - 
PL Ferma porci com 
Coarnele Caprei, jud. 

Iasi 

RORW13-1-15-
27_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

30 

SC DEMECO SRL 
Bacau (fost SC 

AVAND SRL Iasi) 
str. Trei Fantani, mun. 

Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

5.1 Eliminarea sau 
valorificarea deseurilor 

periculoase, cu o 
capacitate de peste 10 
tone pe zi, implicand 

desfasurarea uneia sau 
a mai multora din 

urmatoarele activitati: e) 
recuperarea/regenarare
a solventilor;         5.2.b. 

Eliminarea sau 
valorificarea deseurilor 

in instalatii de incinerare 
a deseurilo sau in 

instalatii de coincinerare IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

a deseurilor 
periculoase, cu o 

capacitate de peste 10 
t/zi. 

31 

SC AVI-TOP SA Iasi - 
PL Ferma crestere pui 

Baby Beef, 
sat Razboieni, com. 
Ion Neculce, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Cresterea 
intensiva a pasarilor , cu 

capacitati de peste 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

32 

SC AVI-TOP SA Iasi - 
Ferma Jora 

oras Tg. Frumos 

RORW13-1-15-32-
12_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6a Cresterea 
intensiva a pasarilor , cu 

capacitati de peste 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

33 

SC AVI-TOP SA Iasi - 
Ferma Spinoasa,  

loc. Spinoasa, com. 
Erbiceni 

RORW13-1-15-
32_B5 

ROPR02 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6a Cresterea 
intensiva a pasarilor , cu 

capacitati de peste 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

34 

SC AVI-TOP SA Iasi - 
PL Ferma crestere pui 

loc. Uricani, 
com.Miroslava, jud. 

Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6a Cresterea 
intensiva a pasarilor , cu 

capacitati de peste 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

35 

SC AVI-TOP SA Iasi - 
Abator pasari, 

sat Razboieni, com. 
Ion Neculce, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.4a Exploatarea 
abatoarelor cu o 

capacitate de productie 
de peste 50 tone 
carcase pe zi ;              

6.5. Eliminarea sau 
reciclarea IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

subproduselor de 
origine animala care nu 

sunt destinate 
consumului uman, cu o 
capacitate de tratare de 

peste 10 tone pe zi 

36 

SC SUINPROD SA 
Roman - PL Ferma 

multiplicare suine,sat 
Razboieni, com. Ion 

Neculce, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-5_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă  a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

37 

SC SUINPROD SA 
Roman - PL Ferma 
ingrasare suine Tg. 

Frumos, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă  a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

38 

SC VANBET SRL 
Vaslui - PL Ferma nr.8 
de crestere pui carne, 

loc Tomesti, com. 
Tomesti, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

39 

SC VANBET SRL 
Vaslui - PL Ferma 
crestere pui  loc. 

Victoria, com. Victoria, 
jud. Iasi 

RORW13-1-15_B4 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 
40 SC SALUBRIS SA Iasi RORW13-1-15_B4 - autorizată 5.4 Depozite de deseuri IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

- Depozit ecologic loc. 
Tutora, com. Tutora 

RORW13-1_B4 
ROPR02 

care primesc peste 10 
tone deseuri/zi sau cu o 

capacitate totala  de 
peste 25.000 tone 

deseuri, cu exceptia 
depozitelor pentru 

deseuri inerte 

41 

SC VITA PROD 
IMPEX SRL Vladeni - 

Ferma pasari loc. 
Vladeni, com. Vladeni, 

jud. Iasi 

RORW13-1-15_B4 
ROPR02 

- 
nu este 

reautorizata 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor sau a porcilor, 
avand o capacitate mai 

mare de 40.000 de 
locuri pentru pasari IED conformă 

42 
SC TECHNOSTEEL 

SRL mun. Iasi, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

2.3.c.Prelucrarea 
metalelor feroase: 

aplicarea de straturi 
protectoare de metale 

topite cu un flux de 
intrare de peste două 

tone de oţel brut pe oră IED conformă 

43 

SC URBIS DESIGN 
SRL- Ferma 

zootehnica crestere 
porci, loc. Buhaieni, 

com. Andrieseni, jud. 
Iasi 

RORW13-1-15-
21_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă  a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

44 

SC PANDORA IMPEX 
SRL Iasi- Ferma 

zootehnica porci loc. 
Buhaieni, com. 

Andrieseni, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
21_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă a păsărilor de 
curte şi a porcilor, cu 
capacităţi de peste: 

2.000 de locuri pentru IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

porci de producţie 
(peste 30 kg); 

45 

SC ITAL SYSTEM 
PRODUCTION SRL 
Iasi - Instalatie topire 
aluminiu, sat Letcani, 
com. Letcani, jud. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

2.5.b. Prelucrarea 
metalelor neferoase: 

topirea, inclusiv alierea, 
de metale neferoase, 
inclusiv de produse 

recuperate, şi 
exploatarea de turnătorii 
de metale neferoase, cu 

o capacitate de topire 
de peste 4 tone pe zi 

pentru plumb şi cadmiu 
sau 20 de tone pe zi 
pentru toate celelalte 

metale IED conformă 

46 

Consiliul Judetean Iasi 
- Centru de 

management integrat 
al deseurilor Tutora,  

jud. iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- autorizată 

5.3.b)    Valorificarea 
sau o combinaţie de 

valorificare şi eliminare 
a deşeurilor 

nepericuloase cu o 
capacitate mai mare de 

75 de tone pe zi, 
implicând, cu excepţia 
activităţilor care intră 

sub incidenţa 
prevederilor anexei nr. 1 
la Hotărârea Guvernului 

nr. 188/2002, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

una sau mai multe din 
următoarele activităţi:    
(i) tratarea biologică; 

47 

SC FERMADOR SRL 
(SC AVICOLA SA IASI 

)- Ferma nr. 10 Tg. 
Frumos, jud. Iasi 

RORW13-1-15-32-
12_B1 

ROPR07 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

48 

SC BIO ENERGY 
CORPORATION SRL 
Giurgiu, loc. Popesti, 

judetul Iasi 

RORW13-1-15-32-
12-9_B1 

- nu functioneaza 

4.1.b. Producerea 
substanţelor chimice 
organice de baza–

hidrocarburi ce contin 
oxigen, precum: alcooli, 
aldehide, cetone, acizi 

carboxilici, esteri, 
acetati, peroxizi, rasini 

epoxidice IED conformă 

49 

SC AVI PROD GRUP 
SRL Tomesti - Ferma 

crestere pui 
loc. Tomesti, com. 

Tomesti 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- unitate radiata 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor sau a porcilor, 
avand o capacitate mai 

mare de 40.000 de 
locuri pentru pasari IED conformă 

50 
SC FORTUS SA  

Bd. Poitiers nr. 10 Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 
- 

unitate in 
insolventa 

2.4 Topitorii pentru 
metale feroase, cu o 

capacitate de productie 
mai mare de 20 tone/zi IED conformă 

51 

SC MAKLER PLUS 
SRL Bivolari 

com. Bivolari, jud. Iasi 

RORW13-1_B3 
ROPR02 

- 
unitate 

desfiintata 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor sau a porcilor, IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

avand o capacitate mai 
mare de 40.000 de 
locuri pentru pasari 

52 

SC IASITEX SA IASI 
str Primaverii, nr. 2, 

mun. Iasi 

RORW13-1-15-
32_B6 

ROPR02 

- 

unitatea nu mai 
desfasoara 

activitate IPPC 

6.2 Instalatii pentru 
pretratarea (operatiuni 

precum: spalare, albire, 
mercerizare) sau 

vopsire a fibrelor ori 
textilelor, avand o 

capacitate de tratare ce 
depaseste 10 tone/zi IED conformă 

53 

SC FERMA AVICOLA 
SERBAN SRL (fost SC 
INTERAGROALIMENT 

SRL ) 
loc. Simila, com. 

Zorleni - Ferma pasari, 
jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
29_B3 

ROPR03 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

54 

SC SAFIR SRL - 
Abator pasari 

mun. Vaslui , jud. 
Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

- autorizată 

6.4a Abatoare cu o 
capacitate de procesare 
a carcaselor de animale 
mai mare de 50 tone/zi IED conformă 

55 

SC SAFIR SRL Valeni 
- fabrica fainuri 

proteice Chitcani, 
loc. Chitcani, com. 

Costesti, jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
23_B1 

ROPR03 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.5 Instalatii pentru 
eliminarea sau 

valorificarea carcaselor 
de animale si a 

deseurilor de animale, 
avand o capacitate de 

tratare ce depaseste 10 
tone/zi IED conformă 

56 
SC SAGEM SRL 

Barlad 
RORW12-1-78_B3 

- 
in procedura de 

reautorizare 
6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

loc. Rosiesti, com 
Rosiesti - Ferma pasari 

pasarilor , avand o 
capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari 

57 

SC PUI PROD UD 
SRL Lipovat - Ferma 
pasari, loc. Lipovat, 

com. Lipovat 

RORW12-1-78-
14B_B1 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

58 

SC VANBET SRL (fost 
SC AVICOM SRL 

Vaslui Muntenii de Jos) 
Ferma pasari loc. 

Muntenii de Jos , jud. 
Vaslui 

RORW12-1-78-
16_B3 

ROPR03 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

59 

SC MEVCER SRL , 
Muntenii de Jos, jud. 

Vaslui -  - Instalatia de 
producere biogaz, 

prevazuta cu statie de 
producere a energieie 
electrice si termice in 

cogenerare 

RORW12-1-78-
16_B3 

ROPR03 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.5 Eliminarea sau 
reciclarea 

subproduselor de 
origine animală care nu 

sunt destinate 
consumului uman, cu o 
capacitate de tratare de 

peste 10 tone pe zi IED conformă 

60 

SC VANBET SRL 
Vaslui - Ferma pasari 

Salcioara, 
Loc. Salcioara, com 
Banca, jud. Vaslui 

RORW12-1-78_B3 
ROPR03 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 
61 SC VANBET SRL RORW12-1-78- - autorizată 6.6a Instalatii pentru IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

Banca - Ferma pasari 
Gara Banca, Loc. Gara 

Banca, com. Banca 
jud. Vaslui 

26A_B1 cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari 

62 

SC VANBET SRL -  
Ferma pasari Laza 

Loc. Laza, com. Laza , 
jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
14A-6_B1 
ROPR03 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

63 

SC VANBET SRL 
Vaslui - Abator pasari, 
loc. Stramtura Mitoc, 
com. Banca -, jud. 

Vaslui 

RORW12-1-78-
25_B1 

- autorizată 

6.4a Abatoare cu o 
capacitate de procesare 
a carcaselor de animale 
mai mare de 50 tone/zi IED conformă 

64 

SC VANBET SRL  
Loc. Rebricea - Ferma 

pasari Rebricea 

RORW12-1-78-
11_B1 

ROPR03 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

65 

SC VANBET SRL  
loc. Tutova -Ferma de 

pasari Tutova 

RORW12-1-78-
34_B5 

ROPR03 

- 

in procedura de 
reautorizare/rev

izuire 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

66 

SC RULMENTI SA 
Str. Republicii nr. 320, 

mun. Barlad 

RORW12-1-78-
31A_B1A 
ROPR03 

- 

in procedura de 
reautorizare/rev

izuire 

5.4 Depozite de deseuri 
care primesc mai mult 
de 10 tone deseuri/zi 

sau avand o capacitate IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

totala mai mare de 
25.000 tone deseuri, cu 
exceptia depozitelor de 

deseuri inerte 

67 

SC VASTEX SRL 
str. Stefan cel Mare, 
nr. 273, mun. Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 

- autorizată 

6.2 Instalatii pentru 
pretratarea (operatiuni 

precum: spalare, albire, 
mercerizare) sau 

vopsire a fibrelor ori 
textilelor, avand o 

capacitate de tratare ce 
depaseste 10 tone/zi IED conformă 

68 

SC MORANDI COM 
SRL Vaslui -  Ferma 
pasari loc. Lipovat, 
com. Lipovat , jud. 

Vaslui 

RORW12-1-78-
14B_B1 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

69 

SC MORANDI COM 
SRL Vaslui -Ferma 

pasari  Balteni, com. 
Balteni, jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
14_B1 

ROPR03 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

70 

SC ROSAVIS PROD 
SRL Rosiesti -  Ferma 
pasari com. Rosiesti, 

jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
22_B1 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

71 

SC A&A Farms 
Bogesti -  Ferma 

pasari Bogesti, loc. 
Bogesti, com. Pogana , 

jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
34_B3 

ROPR03 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

72 

SC A&A Farms Vaslui 
- Ferma pasari 

Marasesti, com. 
Voinesti , jud. Vaslui 

RORW12-1-78-34-
4_B1 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

73 

SC WOLF VALLEY 
SRL Iasi - Punct de 
lucru oras Negresti -

Ferma porci Negresti, 
jud. Vaslui 

RORW12-1-78_B2 
ROPR03 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă  a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

74 

SC FLOMOPOL SRL 
Vaslui -  Fabrica piese 

de mobilier din 
poliuretan,  

mun. Vaslui , jud. 
Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 

- autorizată 

4.1.h.  Producerea 
compusilor chimici 
organici, cum ar fi: 

material plastic 
(polimeri, fibre sintetice 

si fibre pe baza de 
celuloza) IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

75 

SC NUTRIVA SRL 
Rosiesti - 

Fabrica nutreturi com. 
Rosiesti, jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
22_B1 

- autorizată 

6.4. b) Tratarea și 
prelucrarea, cu excepția 
ambalării exclusive, a 
următoarelor materii 

prime, care au fost, în 
prealabil, prelucrate sau 
nu, în vederea fabricării 
de produse alimentare 

sau a hranei pentru 
animale, din: ii) numai 

materii prime de origine 
vegetală, cu o 

capacitate de producție 
de peste 300 de tone de 
produse finite pe zi sau 
de 600 de tone pe zi în 
cazul în care instalația 
funcționează pentru o 

perioadă de timp de cel 
mult 90 de zile 

consecutive pe an; IED conformă 

76 

SC ROMPREST 
ENERGY SRL 

Bucuresti - PL Depozit 
deseuri Rosiesti, statie 
de sortare si statie de 
tratare levigat , loc. 

Rosiesti, com. 

RORW12-1-78-
22_B1 

- 
in procedura de 

autorizare 

5.4 Depozite de deseuri 
care primesc mai mult 
de 10 tone deseuri/zi 

sau avand o capacitate 
totala mai mare de 

25.000 tone deseuri, cu 
exceptia depozitelor de IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

Rosiesti, jud. Vaslui deseuri inerte 

77 

SC GEOBY FARM 
SRL Ferma de pasari –
sat Falciu, com. Falciu, 

jud. Vaslui 

RORW13-1_B5 
ROPR02 

- 
in procedura de 

autorizare 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

78 

SC MORANDI COM 
SRL 

-Ferma de pasari 
Barzesti, jud. Vaslui 

RORW12-1-78_B2 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

79 

SC FABRICA DE 
CARNE MORANDI 

SRL 
-Abator MUNTENII DE 

JOS, jud. Vaslui 

RORW12-1-78-
16_B3 

ROPR03 

- autorizată 

6.4.a. Abatoare cu o 
capacitate de procesare 
a carcaselor de animale 
mai mare de 50 tone/zi IED conformă 

80 

SC BLACK BITUMEN 
FACTORY SRL Vaslui 

(transfer de la SC 
HITROM BIT SRL 

Roman), jud. Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 

- activitate sistata 

4.1.a. Producerea de 
subtante chimice 

organice de baza, cum 
ar fi hidrocarburi simple IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

81 

SC ULEROM SA 
Vaslui  

str. Calugareni, nr. 63, 
mun. Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 

- unitate inchisa 

4.1b Instalatii chimice 
pentru producerea de 

substante chimice 
organice de baza, cum 

ar fi: hidrocarburi ce 
contin oxigen, precum: 

alcooli, aldehide, 
cetone, acizi carboxilici, 

esteri, acetati, eteri, 
peroxizi, rasini 

epoxidice IED conformă 

82 

SC STEMAR SRL 
Vaslui 

- Fabrica de 
intermediari pt 

industria de cosmetice 
,mun. Vaslui,  jud. 

Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 

- 

activitate 
sistata; s-au 

stabilit 
obligatiile de 

mediu la 
faliment si 
incetarea 
activitatii 

(nedezafectata) 

4.1b Instalatii chimice 
pentru producerea de 

substante chimice 
organice de baza, cum 

ar fi: hidrocarburi ce 
contin oxigen, precum: 

alcooli, aldehide, 
cetone, acizi carboxilici, 

esteri, acetati, eteri, 
peroxizi, rasini 

epoxidice IED conformă 

83 

SC Fabrica de 
caramizi SRL Vaslui 
Str. Metalurgiei nr. 2, 

mun. Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 
- activitate sistata 

3.5 Instalatii pentru 
fabricarea produselor 

ceramice prin ardere, in IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

special a tiglelor, a 
caramizilor, a 

caramizilor refractare, a 
dalelor, a placilor de 

gresie sau faianta cu o 
capacitate de productie 

mai mare de 75 t/zi 

84 

SC TERMICA SA 
VASLUI 

Str. Podul Inalt  nr 3 , 
Vaslui 

RORW12-1-78-16-
11_B1 

ROPR03 
- activitate sistata 

1.1 Instalatie de ardere 
cu o putere termica 

nominala mai mare de 
50 mW IED conformă 

85 

SC LIBERTY GALATI 
SA (fost SC 

ARCELORMITTAL 
Galati SA)   str. 

Smardan, nr.1, mun. 
Galati 

RORW12-1-85_B3 
 

RORW12-1-86_B1 

- 

Aut. g.a. nr. 
27/08.02.2018, 
val. 29.02.2020, 
emisa de ANAR 

Bucuresti, in 
procedura de 

autorizare 

1.1. Arderea 
combustibililor în 

instalații cu o putere 
termică nominală totală 
egală sau mai mare de 
50 MW;                2.1. 

Arderea sau 
sinterizarea minereurilor 

metalice (inclusiv a 
minereurilor de sulf); 2.2 
Producerea fontei sau a 
otelului (topire primara 
ori secundara), inclusiv 
instalatii pentru turnarea 

continua, cu o 
capacitate maxima de 
productie de peste 2,5 

t/ora.   
2.3. Prelucrarea 

metalelor feroase: a) IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

exploatarea 
laminoarelor la cald cu 
o capacitate de peste 
20 de tone de oţel brut 
pe oră; c) aplicarea de 
straturi protectoare de 
metale topite cu un flux 

de intrare de peste 
două tone de oţel brut 

pe oră 
3.1.b) Producerea 

cimentului, varului şi 
oxidului de magneziu: 
producerea varului în 

cuptoare cu o 
capacitate de producţie 
de peste 50 de tone pe 

zi;                                               
6.7 tratarea suprafetelor 

materialelor, a 
obiectelor sau a 

produselor utilizand 
solventi organici, in 

special pentru apretare , 
imprimare, acoperire, 

degresare, 
impermeabilizare, 
glazurare, vopsire, 

curatare sau 
impregnare, cu o 

capacitate de consum 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

de solvent organic mai 
mare de 150 kg pe ora 

86 

SC AVICOLA SA 
BUZAU - Ferma nr.7 
crestere pasari, loc. 

Tulucesti, com 
Tulucesti, jud. Galati 

RORW13-1-27_B1 
ROPR02 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

87 

SC SANTIERUL 
NAVAL DAMEN 

GALATI SA Galati 
str. Alexandru Moruzzi,  
nr. 132, mun. Galati , 

jud. Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- autorizată 

2.3.c. Instalatii pentru 
prelucrarea metalelor 
feroase: aplicarea de 
straturi protectoare de 
metale topite cu un flux 

de intrare de peste 
doua tone de otel brut 

pe ora.      6.7. Tratarea 
suprafeţelor 

materialelor, a 
obiectelor sau a 

produselor utilizând 
solvenţi organici, în 

special pentru apretare, 
imprimare, acoperire, 

degresare, 
impermeabilizare, 
glazurare, vopsire, 

curăţare sau 
impregnare, cu o 

capacitate de consum 
de solvent organic mai 
mare de 150 kg pe oră IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

sau mai mare de 200 de 
tone pe an; 

88 

SC 
ELECTROCENTRALE 

SA Galati  
str. Smardan, nr.3, 

mun. Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- 
in procedura de 

reautorizare 

1.1. Arderea 
combustibililor în 

instalaţii cu o putere 
termică nominală totală 
egală sau mai mare de 

50 MW IED conformă 

89 

SC LINDE GAS 
ROMANIA SRL - Punct 

de lucru Fabrica de 
acetilena Galati,  mun. 

Galati, jud. Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- 
in procedura de 

reautorizare 

4.1a Producerea 
compusilor chimici 
organici,cum sunt: 

hidrocarburile simple 
(liniare sau ciclice, 

saturate sau 
nesaturate,alifatice sau 

aromatice) IED conformă 

90 

SC CONDOR SRL 
Matca - Ferma de 

pasari nr.1, loc. Matca, 
com Matca jud.Ggalati 

RORW12-1-78-
42_B3 

ROPR04 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

91 

SC TITAN STEEL 
1921 SRL (fost SC 

PROFILAND STEEL 
SRL Galati) 

str. Portului, nr. 157, 
mun. Galati , jud. 

Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- 

in procedura de 
reautorizare   

(transfer 
autorizatie catre 

SC TITAN 
STEEL 1921 

SRL ) 

6.7. Tratarea 
suprafețelor 

materialelor, a 
obiectelor sau a 

produselor utilizând 
solvenți organici, în 

special pentru apretare, 
imprimare, acoperire, 

degresare, IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

impermeabilizare, 
glazurare, vopsire, 

curățare sau 
impregnare, cu o 

capacitate de consum 
de solvent organic mai 
mare de 150 kg pe oră 

sau mai mare de 200 de 
tone/an 

2.3 Instalatii pentru 
prelucrarea metalelor 

feroase:  
c) pentru aplicarea de 
straturi protectoare de 

metal topit, cu o 
capacitate de tratare ce 
depaseste 2 tone otel 

brut/ora 

92 

SC VANBET SRL  
Vaslui - Pl Ferma 
Bucesti pasari loc. 

Bucesti, com. Ivesti -, 
jud. Galati 

RORW12-1-81_B1 
ROPR04 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

93 

SC VANBET SRL 
Vaslui - Ferma pasari 
loc. Furcenii Noi, com. 
Cosmesti , jud. Vaslui 

RORW12-1-78_B3 

- autorizată 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

94 
SC VANBET SRL 
Gara  Banca, jud 

RORW12-1-78-
- autorizată 6.6a Instalatii pentru IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

Vaslui 
loc. Movileni, com. 
Movileni - Ferma 
Movileni creseter 

pasari 

26A_B1 
ROPR03 

cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari 

95 

SC DECINERA SA 
Galati 

str. Bazinul Nou, nr. 
83A, mun. Galati , 

jud.Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- 

autorizata (nu a 
functionat pana 

in prezent; in 
perioada 
imediat 

urmatoare va fi 
pusa in 

functiune) 

5.1. Instalatii pentru 
eliminarea sau 

valorificrtea deseurilor 
periculoase, definite 
potrivit prevederilor 

legistatiei in vigoare, 
avind o capacitate mai 

mare de 10 tone/ zi IED conformă 

96 

Serviciul Public 
ECOSAL - Primaria 
municipiului Galati - 
Depozit de deseuri 

Tirighina, mun. Galati, 
jud. Galati 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- autorizată 

5.4. Depozitele de 
deşeuri, astfel cum sunt 

definite la lit. b) din 
anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 349/2005 

privind depozitarea 
deşeurilor, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
care primesc peste 10 
tone de deşeuri pe zi 
sau cu o capacitate 

totală de peste 25.000 
de tone, cu excepţia 
depozitelor pentru 

deşeuri inerte IED conformă 

97 

SC OMV PETROM SA 
- ASSET IX 

MOLDOVA SUD Statie 

RORW12-1-83-4-
1_B1 

- autorizată 

5.1. Eliminarea sau 
valorificarea deşeurilor 

IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

bioremediere si 
Depozitul deseuri 

nepericuloase 
Independenta, com. 

Samardan,  jud. Galati 

periculoase, cu o 
capacitate de peste 10 
tone pe zi, implicând 

desfăşurarea uneia sau 
a mai multora dintre 

următoarele activităţi: a) 
tratare biologică;                                   

5.4. Depozitele de 
deşeuri, astfel cum sunt 

definite la lit. b) din 
anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 349/2005 

privind depozitarea 
deşeurilor, cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
care primesc peste 10 
tone de deşeuri pe zi 
sau cu o capacitate 

totală de peste 25.000 
de tone, cu excepţia 
depozitelor pentru 

deşeuri inerte 

98 

SC SUINTEST SRL 
Galati  - Punct de lucru 

Ghidigeni - ferma 
cresetere porci, com. 
Ghidigeni, jud. Galati 

RORW12-1-78_B3 
ROPR03 

- autorizată 

6.6b  Creşterea 
intensivă a porcilor, cu 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); IED conformă 

99 

SC SUINTEST SRL 
Galati - Punct de lucru 

Prisaca - Ferma 

RORW12-1-78_B3 
ROPR03 

- 
in procedura de 

reautorizare 
6.6b  Creşterea 

intensivă a porcilor, cu IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

cresetere porci, com. 
Munteni, jud. Galati 

capacităţi de peste: 
2.000 de locuri pentru 

porci de producţie 
(peste 30 kg); 

100 

SC LITTLE BY LITTLE 
SRL Cudalbi - Ferma 

de pasari  loc. Cudalbi, 
jud. Galati 

RORW12-1-
81A_B1 
ROPR06 

- 
in procedura de 

reautorizare 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 
pasarilor , avand o 

capacitate mai mare de 
40.000 de locuri pentru 

pasari IED conformă 

101 

SC SPORTING IMPEX 
SRL, mun. Galati, str. 
Smardan, nr.1, Zona 

Filesti 

RORW12-1-86_B1 
ROPR04 

- 

nu este 
reautorizata, 
urmeaza ca 

beneficiarul sa 
depuna 

documentatia 
de g.a. in 
vederea 

autorizarii 
folosintei 

5.5. Depozitarea 
temporară a deşeurilor 

periculoase care nu 
intră sub incidenţa pct. 
5.4 înaintea oricăreia 

dintre activităţile 
prevăzute la pct. 

5.1,5.2, 5.4 şi 5.6, cu o 
capacitate totală de 
peste 50 de tone, cu 
excepţia depozitării 

temporare, pe 
amplasamentul unde 

sunt generate, înaintea 
colectării. IED conformă 

102 

SC SORGSIR SRL  
(fost SC ZAHARUL 

LIESTI SA ), 
str. Fabricii, nr.1, loc. 

Liesti, jud. Galati 

 

- 

Activitate 
sistata; s-au 

stabilit obligatii 
de mediu la 

incetare activ. 

6.4b Tratare si 
procesare in scopul 
fabricarii produselor 

alimentare din materii 
prime de origine 

vegetala, avand o IED conformă 



Nr. 
crt. 

Numele şi adresa 
folosinței (agent 

economic) 

Codul corpului de 
apă 

Tip presiune 
semnificativă 

Reglementarea 
folosinţei din 

punct de 
vedere al 

gospodăririi 
apelor 

Activitatea principală 
conform Legii 

278/2013 Anexa 1 

Directivele 
sub care 

intră (IED, 
LCP, COV, 
SEVESO 

III, 
DEŞEURI) 

Data la care se 
conformează 

(tranziţie) 

capacitate de productie 
mai mare de 300 tone 

produse finite/zi de 
exploatare 

103 

SC CEREAL PROD 
SA Galati     loc. 

Independenta, com 
Independenta , jud. 

Galati 

RW13.1.15.19_B1 

- 
Activitate 

sistata 

6.6b Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor sau a porcilor, 
avand o capacitate mai 
mare de 2.000 de locuri 

pentru porci de 
productie (cu o greutate 
ce depaseste 30 de kg) IED conformă 

104 

SC AVICOLA SIVITA 
SA  , loc. Sivita, com 
Tulucesti, jud. Galati 

RORW13-1-27_B1 
ROPR02 

- 
Activitate 

sistata 

6.6a Instalatii pentru 
cresterea intensiva a 

pasarilor sau a porcilor, 
avand o capacitate mai 

mare de 40.000 de 
locuri pentru pasari IED conformă 

 

 
Legendă: 

 IED- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)(reformare);  
 SEVESO – Directiva  96/82/CE SEVESO II înlocuită de Directiva 2012/18/CE (SEVESO III) privind  accidentele  majore; 
 LCP - Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de 

dimensiuni mari (LCP)  
 COV – Directiva 1999/13/CE privind reducerea  emisiilor de compuşi  organici volatile datorată utilizării solvenţilor organici în 

anumite activităţi şi instalaţii. 
 



 


