ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea Planului

de ac{iune pentru zone declarate vulnerabile la
agricole, la nivelul comunei $tefan cel Mare

nitra{i din surse

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt;

.

\iY

AvAnd in vedere:

nota de fundamentare inregistratd sub nr. 1795112.04.2018, prin care primarul comunei, d-nul
Ouatu Sorin propune aprobarea Planului de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din
surse agricole;
prevederile
Directivei 911676/CEE a Consiliului privind proteclia apelor impotriva poludrii cu
'
nitrali provenili din surse agricole. transpusl in legislatia nalionald prin H.G. nr.96412000 privind
. aprobarea Planului de acliune pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrali proveniti din
' surse agricole;
' pozitia nr. 1323 din anexa la Ordinul'comun nr. 1551174312008 al Ministerul Mediului si
Dezvoltirii Durabile si al Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale pentru aprobarea listei
localit[tilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;
r prevederile att.36, alin.4,lit. (0 din Legea nr. 21512001, republicatd cu modificdrile Si completerile
ulterioare privind administralia publicd locald;
' referatul de specialitate intocmit de compartimentul Mediu gi avizul favorabil al comisiei de
specialitate din cirdrul Consiliului local;
In temeiul art. 45 alin.(1) 9i ale art.115, alin.(2) din Legea nr. 21512001, privind administralia
publicS locald, cu modificArile gi completdrile ulterioare:

HOTAMgTE:
Art. l. Se aproba Planul de acliune pentru zone declarate vulnerabile la nitragi din surse agricole.
in comuna Stelan cel Mare, conform Anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotdrAri vor fi duse la indeplinire de cdtre prir-naru I comunei Stefan
cel Mare.
ArtJ Secretarul comunei va inainta si comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta
l.rotirAre,

Presedinte de sedinta.
Consta.ntin Pintea

'"fr;^

Contrasemneaza

Secretar

Ni

Nr.23 din 26.04.2018

legalitate,
un5,
leru

Anexă la HCL nr. 23 din 26.04.2018

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE
PENTRU ZONE DECLARATE VULNERABILE LA NITRAŢI DIN SURSE AGRICOLE,
PE RAZA ADMNISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE
I - INTRODUCERE
Planul local de acţiune împotriva poluarii apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole
conţine date cu caracter general şi impune raţionalizarea şi optimizarea utilizării
îngrăşămintelor organice şi chimice ce conţin compuşi ai azotului pentru a preveni poluarea
apelor cu nitraţi.
Conform probelor de apă din fântâni, realizate de catre D.S.P. Neamț în anul 2017, pe
teritoriul administrativ al comunei Ștefan cel Mare, calitatea apei din pânza freatică nu este
foarte bună, fiind recomandata doar pentru uz menajer si igienă, având un caracter carbonatic
dar cu o mineralizare ridicată (1000-1300 mg/l).
În ceea ce priveşte Comuna Ștefan cel Mare, acesta are în componenţă 7 sate,
respectiv Stefan cel Mare, Ghigoiești, Cîrligi, Dușești, Soci, Bordea si Deleni, iar conform
datelor de la INS/Direcţia Judeţeană Neamt, populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 era de 3.316
locuitori, dintre care 1.685 femei şi 1.631 bărbaţi.
Comuna Ștefan cel Mare are reţea de apă potabilă în sistem centralizat si nu are
sistem centralizat de canalizare.
CONDIŢII NATURALE
Comuna Stefan cel Mare este asezata in zona subcarpatica a Moldovei, în micile
depresiuni aflate între dealuri, pe cursurile unor pâraie ce strabat de la nord la sud teritoriul
acesteia .


RELIEF
În cea mai mare parte, suprafata comunei este deluroasa, cele mai importante culmi
fiind „Dealul Stâncii „ sau „Stanca Serbestilor” cu inaltimea de 512 m .Un al doilea deal care
domina comuna se afla in partea nord-vestica a acesteia este Holmul cel Mare , inalt de 520
m . In afara de acestea doua , mai exista Dealul Rugina , in partea de vest , Dealurile Valea
Mare, movila Pascaniţa in partea de nord iar in partea de est se afla dealul Bungeşti . Dealul
Stânca Serbeştilor este considerat monument al naturii , deoarece contine foarte multe
animale marine .Pantele dealurilor sunt medii , cu o inclinatie intre 5- 100 si in decursului
timpului au suferit de pe urma alunecarilor de teren .
Aplicarea îngrăşămintelor organice si a celor minerale se va face in zona vulnerabila pe
baza
Planului de Management al Nutrienţilor elaborat în acord cu prevederile Codului de Bune
Practici gricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole .


 HIDROLOGIE
Reteaua hidrografica este slab reprezentata. Cea mai importanta apa este pârâul
Valea Mare , cu orientare nord –sudica varsandu-se in râul Cracau , pe teritoriul comunei
Girov. Pe teritoriul satului Ghigoiesti, care este asezat la est de satul Stefan cel Mare, într-o
depresiune mai larga marginita de Stanca Serbestilor si dealul Bungeşti, se află Pârâul
Negru sau Valea Neagra.

 CLIMA

Din punct de vedere al climei , teritoriul comunei se incadreaza in specificul zonei
central – moldovenesti .Este un climat de tip continental , cu temperaturi medii anuale.
 SOLURILE
Tipurile principale de sol , care reprezinta principala bogăție oferită de natura pentru
locuitorii acestei comune sunt cele brun – podzolice si podzolice argilo- fluviale cu un
continut de humus de circa 2%.
UTILIZAREA TERENULUI AGRICOL
Suprafata agricolă totală a comunei Ștefan cel Mare este de 4.278 ha conform
Situaţiei statistice a terenurilor la 31.12.2012 comunicată la Instituţia Prefectului. Structura pe
categorii de folosintă este următoarea:
• suprafata arabilă – 3410 ha
• pasuni
– 697 ha
• fânete
– 65 ha
• livezi
– 115 ha
• luciu de apă
–
6 ha
• păduri
- 474 ha


Suprafaţa de teren intravilan conform datelor urbanistice din Planul Urbanistic
General actualizat al comunei Ștefan cel Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
18/30.03.2012, este de 820,12 ha, din care o suprafaţă de 590,81 ha teren agricol.
SuprafeŃele
cultivate
şi
producŃiile
obŃinute
la
principalele culturi agricole în anul 2017 în comuna Ștefan
cel Mare sunt structurate în felul următor:
SuprafaŃa
Cultura
cultivată
ProducŃia medie kg/ha
ha
GRÎU
79
1350
SECARĂ
64
1880
PORUMB
700
3700
FLOAREA SOARELUI
330
1360
CARTOF
130
14500


STRUCTURA EFECTIVELOR DE ANIMALE

Specificare
(categorii de animale pe specii)

Vaci /taur
Scroafă /vier
Armasar/iepe
Oi

Greutate
corporală
medie
(Kg)

Numărul de animale /
păsări
În
gospodării
le
populaŃiei

BOVINE
770
600
PORCINE
680
140
CABALINE
400
220
OVINE SI CAPRINE
45
1600

În
ferme

TOTAL

80

850

150

830

-

220

1000

2600

Capre
Găină /cocoș

40
PĂSĂRI
2,6

70

180

250

12500

0

12500

II – Planul de acţiune
pentru Protecţia Apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

Prezentul Plan local de acţiune este obligatoriu pentru compartimentele din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Ștefan ce Mare şi serviciile publice de interes local,
precum şi pentru deţinătorii exploataţiilor agricole (ferme comerciale, ferme familiale şi
gospodării individuale) care desfăşoară activităţi de cultivare a terenului agricol şi creşterea
animalelor în scopul producţiei, pe raza admnistrativ teritoriala a comunei Ștefan cel Mare.
1.

Activităţi principale - obligaţii ale autorității publice locale

În scopul punerii în aplicare a Programului de acţiune aprobat prin Decizia nr.
221.9831 /GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea planului de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole, Primarul comunei Ștefan cel Mare prin aparatul propriu
de specialitate realizează următoarele activităţi:
a)
întocmeşte lista exploataţiilor agricole care deţin animale şi care utilizează
îngrăşăminte organice în scopul producţiei agricole la nivelul localităţii prezentată în Anexa
nr. 1 la prezentul plan de acţiune, care va fi revizuită anual.
Termen: permanent
Răspunde: primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
b) calculează efectivul de animale în echivalent UVM şi presiunea exercitată de azotul
provenit din îngrăşăminte organice la nivelul localităţii(conf. Anexei nr.2), pe exploataţii
agricole, pe care le va revizui anual raportat la modificările din Anexa nr. 1 la Planul de
acţiune, sub îndrumarea tehnică a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamt.
Termen: anual
Răspunde: primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
c) asigură informarea fermierilor (proprietari/administratori ai exploataţiilor agricole) de
conţinutul Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din
surse agricole, atât prin afişare şi publicare, cât şi prin efectuarea de adrese către fiecare
fermier care are exploataţie agricolă mai mare de 8 UVM.
Termen: permanent
Răspunde: primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
d) aduce la cunoştinţa fermierilor (proprietari/administratori ai exploataţiilor agricole), prin
afişare la sediul Primăriei comunei Ștefan cel Mare şi în localităţile componente, precum şi

prin publicarea pe site-ul instituţiei www.primariastefancelmare.ro a prevederilor legislaţiei
în domeniul protecţiei mediului şi a Codului de bune practici agricole – Extras, respectiv:
– obligaţia deţinerii unui plan de acţiune la nivel de fermă care asigură aplicarea celor
mai bune practici pentru managementul dejecţiilor animaliere provenite din
fermă/gospodăria individuală;
– obligaţia aplicării măsurilor din planul local de acţiune de către toţi fermierii,
persoane fizice sau juridice/grupuri de persoane fizice sau juridice, deţinători de
exploataţii agricole (ferme comerciale, ferme familiale, gospodarii individuale) care
desfăşoară activităţi de creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor agricole;
– obligaţia deţinătorilor de exploataţii agricole care, potrivit legislaţiei în domeniul
mediului, necesită acord/aviz de mediu cu privire la depozitarea şi procesarea gunoiul
de grajd conform condiţiilor stabilite de autoritatea locală pentru mediu.
e) analizează necesitatea elaborării unui Planul de management al gunoiului de grajd din
exploataţiile agricole sub îndrumarea tehnică a OSPA Neamt pe baza studiilor agrochimice
elaborate periodic, la interval de 4 ani.
Termen: permanent
Răspunde: primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
2. Activităţi privind amplasarea şi dimensionarea spaţiilor de depozitare a gunoiului de
grajd
Fermierii (proprietari/administratori ai exploataţiilor agricole) care au exploataţii agricole
mai mare de 8 UVM, vor fi informaţi că amplasarea şi dimensionarea spaţiilor de depozitare
a gunoiului de grajd (platforme comunale sau sisteme individuale) se face cu respectarea
următoarelor norme specifice:
a) NU se amplasează spaţii pentru depozitarea gunoiului de grajd:
– în zone cu risc de inundaţie;
– în zone cu apă freatică la mică adâncime (mai puţin de 2 m) - în zone cu precipitaţii
excesive;
– în apropierea pădurilor, (amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, în
special pentru speciile răşinoase);
– la o distanţă mai mică de 50 m faţă de locuinţe şi resursele de apă potabilă. (În cazul
în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa la cel mai depărtat
punct în aval de sursa de apă);
– a distanţa mai mare de 100 m faţă de zona de protecţie a cursului de apă;
b) dimensiunea platformelor pentru stocarea gunoiului de grajd se stabileşte în funcţie de
cantitatea de gunoi, se calculată conform anexei 5 la Planul local, având în vedere
urmatoarele condiţii;
– grosime maximă depozitare de aproximativ 1,5-2 m, ceea ce înseamnă că pentru
fiecare m3 de gunoi trebuie prevăzută o suprafaţă netă de 0,5-0,75 m2;
– suprafaţa totală pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5-2 ori mai mare
decât suprafaţa netă.
Estimarea spaţiului necesar de depozitare are în vedere numărul de animale, se utilizează
următoarele valori privind producţia zilnică de gunoi (inclusiv aşternutul) pe cap de animal şi
volumul gunoiului care trebuie stocat pe cap de animal şi se calculează conform anexei 5 la
Planul Local.
Agenţia pentru protecţia mediului Neamț şi Administraţia Naţională Apele Române –
Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, în calitate de instituţii de specialitate, vor verifica
la solicitarea Primarului comunei Ștefan cel Mare îndeplinirea de către fermieri a măsurilor

cu privire la normele specifice de amplasare şi dimensionare a spaţiilor de depozitare a
gunoiului de grajd.
Termen: permanent
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole
3.Perioada de interdicţie în aplicarea îngraşămintelor organice şi/sau minerale
Perioada de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale pe terenul
agricol, pe tipuri de ingrasaminte si culturi, conform programului de actiune, sunt prezentate
în tabelul 1.
Tabelul 1 - Perioada de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor
Tipul culturii şi modul de
Tipul de îngraşământ
utilizare a terenului
(arabil, păşuni)
Ingrăşământ organic solid
Teren arabil şi păşuni
Ingrăşăminte minerale şi Culturi de toamna
ingrăşăminte
organice Alte culturi
lichide/ semilichide
Păşuni
•
•

Începutul
Sfârşitul
perioadei de perioadei de
interdicţie
interdicţie
1 noiembrie
15 martie
1 noiembrie
1 martie
1 octombrie
15 martie
1 octombrie
15 martie

NU se aplică îngrăşăminte organice şi/sau minerale pe terenul agricol în perioadele de
interdicţie şi în perioadele când riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare.
Se va respecta cu stricteţe CALENDARUL perioadelor de interdicţie pentru aplicarea
îngrăşămintelor pe terenuri agricole.
Termen: permanent
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- Delegaţii săteşti din localităţile componente ale comunei Ștefan cel Mare
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole
4.

Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pe terenul agricol

Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pe terenul agricol se realizează cu
respectarea următoarelor RESTRICŢII:
a) pe terenuri în pantă:
–
NU SE APLICĂ ÎNGRĂŞĂMINTE, în mod deosebit dejecţii lichide când
sunt prognozate precipitaţii abundente;
–
îngrăşămintele aplicate se încorporează în sol imediat după aplicare (maxim 24
ore), la adâncime mai mare (nu superficial);
–
în funcţie de panta terenului utilizat ca arabil, se recomandă menţinerea
culturilor de toamnă sau a culturilor acoperitoare pe suprafaţa de:
∼
minim 20% din suprafaţă, pe terenurile arabile cu pantă de 2-8%,
∼
minim 25% din suprafaţă, pe terenurile arabile cu pantă de 8-15%,
∼
peste 30% din suprafaţă, pe terenurile arabile cu pantă peste 15%;
- lucrările agricole se vor efectua conform tehnologiilor de utilizare a terenurilor în pantă
(întoarcerea brazdei în amonte, efectuarea lucrarilor numai pe curbe de nivel etc.);
b) pe terenuri saturate cu apă, îngheţate, acoperite cu zăpadă:
– NU SE APLICĂ îngrăşăminte de natură animală;

–

–

aplicarea îngrăşămintelor pe astfel de soluri se face numai când umiditatea este la
nivelul capacităţii de câmp pentru apă (solul retine durabil apa, după ce umiditatea în
exces a fost drenată);
ESTE INTERZISĂ depozitarea gunoiului în zonele inundabile;

c) pe terenurile situate în vecinătatea cursurilor de apă sau a captărilor de apă potabilă, unde
sunt instituite zone de protecţie în scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor,
construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere al apelor, conform art. 40 şi
anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996 actualizată (tabelul 2).
Tabelul 2 - Zone de protecţie sanitară şi hidrogeologică
Laţimea cursului de apă (m) /
Lăţimea zonei de protecţie
alte specificaţii
(m)
A. Cursuri de apă regularizate:
sub

peste

10

2

10-50

3

50

5

B. Cursuri de apă neregularizate:
sub

peste

10

5

10-50

15

50

20

C. Alte situaţii:
Cursuri de apă îndiguite

Distanţa dig-mal (dacă este mai mică de 50 m

Lacuri naturale

5 m, la care se adauga după caz alte zone de
protecţie (sanitară, hidrologică, terapeutică etc.)

Lacuri de acumulare

Între nivelul normal de retenţie şi cota
coronamentului

De-a lungul digurilor

4 (spre interior)

De-a lungul canalelor de derivaţie de debite

3

Baraje

20 (în jurul lor)

Borne microtriangulaţie, foraje de drenaj,
1
foraje hidrogeologice, aparate masură debite
Foraje hidrogeologice de retea naţională

1,5

D. Fâşii de protecţie:
Pentru terenuri în pantă peste 12% (panta
1
medie blocului fizic)
Pentru terenuri în pantă până la 12% (panta 3

medie a blocului fizic)

NOTĂ:
• Zonele de protecţie se măsoară astfel: a) la cursurile de apă, începând de la limita
albiei minore; b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; c) la alte lucrări
hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.
• Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de
autoritatea publică centrală în domeniul sănătăţii.
• ESTE INTERZISĂ utilizarea îngrăşămintelor de orice fel în zonele de protecţie
instituite în condiţiile legii.
d) pe terenuri cu pajişti permanente (păşuni, fâneţe):
– cantitatea MAXIMĂ de azot care se poate aplica pe aceste terenuri este de 170
kg/ha/an sau în acord cu recomandările din studiul agrochimic;
– aplicarea îngrăşămintelor se face de regulă primăvara, în perioada permisă (chiar dacă
unele specii pornesc în vegetaţie la temperaturi mai mici de 5 0C);
– aplicarea îngrăşămintelor se face după precipitaţii abundente, la 3-5 zile după coasă
sau păşunat.
Termen: permanent
Răspunde: : - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de
primar
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole

4.

Aplicarea îngrăşămintelor cu AZOT

a) aplicarea îngrăşămintelor minerale cu AZOT şi a îngrăşămintelor organice solide, lichide
sau semilichide (gunoi de grajd, compost, alte îngrăşăminte organice) pe terenul agricol
(arabil, păşuni, fâneţe) se face conform recomandărilor din studiile agrochimice, având în
vedere:
– doza recomandată, în acord cu starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive,
cultura şi specificul acesteia, producţia planificată, tipul de sol şi caracteristicile
acestuia;
– epoca optimă de aplicare, în acord cu cerinţele plantelor, perioada de semănat,
perioadele de interdicţie;
– metoda de aplicare, în acord cu tipul de îngrăşământ, caracteristicele solului, utilizarea
irigării etc.
b) pentru exploataţiile agricole care practică agricultura în sistem irigat şi care necesită
cantităţi mai mari de azot decât limita maximă admisă - 170 kg/ha/an provenit din
îngraşăminte organice şi minerale, este OBLIGATORIE întocmirea şi respectarea planului de
fertilizare.
c) exploataţiile agricole care nu deţin un plan de fertilizare, până la elaborarea acestuia, vor
aplica îngrăşăminte organice şi minerale în doze maxime conform standardelor stabilite în
tabelele de mai jos:
•

pentru terenurile cu pante mai mici de 8% standardele privind cantităţile maxime
de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) care pot fi aplicate pe teren sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

Grâu
KgN/ha/a
n
120
•

Porumb
boabe
KgN/ha/a
n
130

Alte
cereale
KgN/ha/a
n
100

Floarea
soarelui
KgN/ha/a
n
100

Cartofi
KgN/ha/a
n
140

Sfecla de
zahar
KgN/ha/a
n
170

Legume

Păşuni

KgN/ha/a
n
160

KgN/ha/a
n
100

pentru terenurile cu pante mai mari sau egale cu 8% standardele privind cantităţile
maxime de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) care pot fi aplicate pe teren
sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Grâu
KgN/ha/a
n
90

Porumb
boabe
KgN/ha/a
n
80

Alte
cereale
KgN/ha/a
n
80

Floarea
soarelui
KgN/ha/a
n
80

Cartofi
KgN/ha/a
n
90

Sfecla de
zahar
KgN/ha/a
n
120

Legume

Păşuni

KgN/ha/a
n
100

KgN/ha/a
n
80

Este INTERZISĂ curăţarea utililajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel
în sursă de apă de suprafaţă sau în apropierea acestora.
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole
4. Reducerea pierderilor de azot din îngrăsăminte
În vederea limitării pierderilor de azot Fermierilor (proprietari/administratori ai
exploataţiilor agricole) care au exploataţii agricole mai mare de 8 UVM, le vor fi aduse la
cunoştinţă următoarele recomandări şi măsuri care se impun:
– utilizarea unor culturi cu creştere rapidă, care consumă surplusul de azot în primăvară
şi se utilizează ca îngrăşăminte verzi;
– introducerea în rotaţia culturilor a celei de-a doua cultură şi/sau culturi intercalate;
– amplasarea după culturi leguminoase a unor plante care valorifică mai bine azotul
rămas în sol;
– evitarea menţinerii solului „ca ogor negru şi curat de resturi vegetale”, indiferent de
perioada din an prin diverse masuri culturale (mulci vegetal, culturi de toamna, benzi
înierbate pe terenurile în pantă, amplasarea oricăror culturi în scopul menţinerii
solului acoperit cu vegetaţie);
– limitarea la strictul necesar a lucrărilor mecanice ale solului.
Răspunde:- primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole
4. Documente de evidenţă - gestiunea nutrienţilor
Documentele de evidenţă la nivel de localitate/exploataţie agricolă se întocmesc după caz,
de fiecare exploataţie agricolă, cu asistenţă tehnică de specialitate din partea OSPA Neamț–
DADR- NT şi trebuie să cuprindă:
a) suprafaţa localităţii/exploataţiei;
b) registrul nutrienţilor la nivel de localitate/exploataţie;

c) presiunea manifestată de îngrăşămintele organice de origine animală la nivelul exploataţiei
agricole calculată conform coeficientilor de excretie;
d) şeptelul localităţii/exploataţiei, pe specii şi categorii de producţie, identificarea şi
înregistrarea acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care
animalele sunt menţinute în fermă;
e) pentru fiecare teren cuprins în cadrul exploataţiei:
– tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot
conţinută şi data aplicării;
– tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de
animale însăşi) şi data aplicării;
– pentru fiecare tip de îngrăşământ organic aplicat, altul decât cel lăsat de animale
însăşi, se va preciza natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd,
dejecţii lichide, dejecţii semifluide - păstoase, îngrăşăminte organice lichide, nămol de
canalizare) şi în special animale de la care provine;
– tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată şi data recoltării;
f) cantitatea oricărui tip de îngrăşământ de origine animală şi natura acestuia (gunoi de grajd,
urină, must de gunoi de grajd, dejecţii lichide, dejecţii semifluide - păstoase, îngrăşăminte
organice lichide, nămol de canalizare/epurare, compost) livrat/expediat din exploataţie, data
efectuării livrării precum şi numele şi adresa beneficiarului;
g) standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) care
pot fi aplicate pe teren
Termen: permanent
Răspunde: -proprietar, administrator
-exportator gunoi
-importator gunoi
In exploataţiile in care: Se identifică producţie de nutrienţi este mai mare de 170
kg azot/ha/an se vor lua măsuri de distribuire a surplusului de gunoi către exploataţii
agricole (profil zootehnic/vegetal/mixt) ce permit un import de nutrienţi din îngrăşăminte
organice.
4.

Termen: permanent
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
-proprietar, administrator
-exportator gunoi
-importator gunoi

9. Efluentul provenit din silozuri
În cazul fermelor care produc si utilizează siloz pentru hrana animalelor, efluentul
provenit de la culturile însilozate este unul din cei mai concentraţi şi nocivi poluanţi din
fermă.
Pentru fermele care produc şi utilizează siloz pentru hrana animalelor se stabilesc
următoarele măsurile care trebuiesc respectate în spaţiile de însilozare a furajelor verzi:
a) silozul şi tancul (bazinul) de stocare a efluentului trebuie amplasate la o distanţă de minim
10 m de cursurile de apă, pentru a preveni o poluare accidentală;

b) căptuşirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbţia efluenţilor formaţi si
însilozarea furajelor la un conţinut de materie uscată de peste 25%;
c) silozurile vor fi acoperite pentru a nu pătrunde apă de precipitaţii;
d) podeaua compartimentului de însilozare va fi impermeabilă, uşor înclinată (panta de 2%)
pentru a asigura scurgerea efluenţilor de siloz în tancuri (bazine) de stocare, de capacitate1
corespunzătoare şi rezistente la coroziune acidă;
e) înainte de a proceda la o nouă însilozare, trebuie executate lucrări de întreţinere pentru a
asigura etanşeitatea silozului;
f) alte obligaţii ale fermierilor cu privire la gestiunea efluenţilor de siloz:
∼ să nu supraîncarce silozul deoarece podeaua acestuia ar putea ceda, apărând crăpături
prin care efluentul de siloz să se scurgă necontrolat;
∼ când este nevoie să pompeze efluentul colectat în bazinul subteran într-un bazin
suprateran de capacitate mai mare în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec
cu tulbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, efluenţii şi
apa de precipitaţii de pe acoperişul silozului trebuie colectate şi depozitate
corespunzător;
∼ este OBLIGATORIU să se monitorizeze cu atenţie (zilnic in prima perioada de la
insilozare) nivelul efluentului din tanc şi să golească tancul la intervale de timp
regulate.
g) în cazul însilozării furajelor verzi în baloţi închişi ermetic, se respectă următoarele norme:
∼ să baloteze furajele la un conţinut de substanţă uscată de peste 25%;
∼ să depoziteze si sa manipuleze (să deschidă/îndepărteze învelişul baloţilor) baloţii la
cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă;
∼ să colecteze scurgerile de efluenţi care provin de la baloţii depozitaţi pe suprafaţa
fermei;
∼ să verifice ca scurgerile de efluenţi din baloţi, după îndepărtarea învelişului acestora,
să nu ajungă în sisteme de drenaj sau cursuri de apă.
10.

Păşunatul liber şi menţinerea animalelor pe păşune

În cazul fermierilor care practică păşunatul liber şi menţinerea animalelor (in cazul
ovinelor) pe păşune pe timpul nopţii, se stabileşte suprafaţa de cca. 2 m2/pentru fiecare
animal, în locul de înnoptare (târla), iar timpul de staţionare a târlei pe acelaşi loc este de 4-5
nopţi.
Termen: permanent pe perioada păşunatului şi menţinerii pe păşune a animalelor pe
timpul nopţii.
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole
11. Păstrarea documentelor de evidenţă ale exploataţiei
Documentele care vor fi întocmite de către ferme, vor fi comunicate şi vor fi păstrate
pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.
Termen: permanent
Răspunde: primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
1

- Pentru silozurile cu o capacitate mai mică de 1.500 m3 tancul de stocare a efluentului trebuie să
aibă o capacitate minimă de 3 m3 la fiecare 150 m3 din capacitatea silozului.
- Pentru silozurile cu o capacitate mai mare de 1.500 m3 tancul de stocare trebuie să aibă o
capacitate minimă de 30 m3 plus 1 m3 pentru fiecare 150 m3 din capacitatea de însilozare;

12. Bilanţul de azot la nivelul oraşului/comunei
La sfârşitul anului agricol, se va realiza BILANŢUL DE AZOT la nivelul localităţii şi
a exploataţiilor agricole din comuna Ștefan cel Mare ce fac obiectul planului de acţiune.
Bilanţul azotului se va realiza împreună cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
Neamț, pe baza datelor comunicate de exploataţiile agricole, înregistrate şi centralizate la
primărie.
Bilanţul azotului, definit ca diferenţa între cantitatea de azot introdusă în sol sub
forma de îngrăşăminte organice şi cea extrasă din sol prin producţia principală şi secundară a
culturilor agricole, este conform anexei unitare de calcul pe care o deţine Oficiul de Studii
Pedologice şi Agrochimice Neamț.
Calculul bilanţului de azot se efectuează la nivelul exploataţiei agricole şi a comunei
Ștefan cel Mare
Termen: permanent
Răspunde: - primarul localităţii, Compartimentul de specialitate desemnat de primar
- OSPA Neamț
- proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor
13. Revizuirea Planului local de acţiune
Planul local de acţiune va fi actualizat ANUAL sau ori de câte ori vor fi înregistrate
modificări privind efectivele de animale, suprafeţele de teren pe care se va aplica gunoiul de
grajd sau orice alte reziduuri organice cu potenţial de fertilizant pe terenuri agricole, alte
modificări care impun, masuri şi termene cuprinse în planul local de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
14. Transmiterea documentelor
Toate documentele iniţiale sau actualizate se vor transmite ANUAL la Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamț şi la Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
Neamț.
15. Finantarea activitătilor
Necesitatea eventualei finanţări şi identificarea surselor de finanţare pentru activităţile
menţionate la punctele 1-14 din prezentul Plan de acţiune, precum şi alte activităţi vizând
implementarea Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
din surse agricole la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/exploataţiei agricole, se va
realiza cu respectarea prevederilor legale pe perioada derulării programului.
Presedinte de sedinta,
Constantin Pîntea
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comună,
Nicolae Stoleru

Anexa nr. 1 la Planul de actiune

Lista exploatațiilor agricole care deţin animale şi care utilizează îngrăşăminte
organice
Denumire/nume si prenume
exploatatie agricola

Adresa

Numărul de
animale

Suprafata de
teren agricol
eferent
exploatatiei

Cantitatea de
ingrasaminte
organice
generata

Anexa nr. 2 la Planul de actiune

Registrul nutrienţilor la nivelul comunei Ștefan cel Mare
A. Gospodăriile populaţiei
Categoria de animale

Viţei sugari
Viţei 0,3-1 an
Bovine 1- 2 ani
Vaci de lapte
Porci
Porci la îngrăşat
Porci la îngrăşat
Scroafe gestante
Scroafe cu purcei
Vieri
Oi şi capre
Păsări de reproducţie
Păsări la îngrăşat
Cai
TOTAL

Greutate medie

0-50 kg
50-250 kg
250- 600 kg
>400 kg
98 kg
68 kg
90 kg
125 kg
170 kg
160 kg
45 kg
1,8 kg
0,9 kg
450 kg

Numărul
animale

de

Cieficientul de N

20
30
35
81
13
11
15
10
38
13
7
0,36
0,36
45

B. Complexe zootehnice şi alte ferme ce necesită autorizaţie de funcţionare

Producţia
N

de

Categoria de animale

Viţei sugari
Viţei 0,3-1 an
Bovine 1- 2 ani
Vaci de lapte
Porci
Porci la îngrăşat
Porci la îngrăşat
Scroafe gestante
Scroafe cu purcei
Vieri
Oi şi capre
Păsări de reproducţie
Păsări la îngrăşat
Cai
TOTAL

Greutate medie

0-50 kg
50-250 kg
250- 600 kg
>400 kg
98 kg
68 kg
90 kg
125 kg
170 kg
160 kg
45 kg
1,8 kg
0,9 kg
450 kg

Numărul
animale

de

Cieficientul de N

20
35
55
81
13
11
15
10
38
13
7
0,36
0,36
45

Producţia
N

de

