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Platformele vor fi administrate de Serviciul Local de 

Salubrizare, Nicolae Bălcescu
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http://www.edilitargreci.com/



https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/f2211c7d8ea2e3d3ba5831dc0c68fc72.pdf

The large farms and communities of farmers (communes and cities) shall be 

selected taking into consideration the best environmental positive impact versus 

the public cost of the investments, based on guidelines specifying clearly the 

selection criteria, including: 

- the number of animals, in order to prove the actual (not historical) source of 

pollution; 

- the concentration and trend of nitrates in underground waters; 

- availability of a proper site for construction; 

- positive cost-benefit analysis; demonstrating long time sustainability of the

investment, including models of circular economy (with accent on biogas

stations); 

- availability of financial resources for co-financing and for further operation of

investments; 

- positive public consultations to demonstrate the social acceptance of the

environmental investment.

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/f2211c7d8ea2e3d3ba5831dc0c68fc72.pdf
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CARAVANA „APĂR APA” A PORNIT LA DRUM

Caravana „APĂR APA” a demarat într-un traseu național, care

vizează testarea apei din fântâni pentru determinarea nivelului de nitrați din

6.000 de gospodării de pe tot cuprinsul țării.

Până la sfârșitul anului vor fi vizitate 200 de UAT-uri, unde se va testa

demonstrativ apa provenită din surse necentralizate (fântâni, puțuri etc.) și

consumată în gospodării, pentru a stabili dacă valoarea concentrației de

nitrați se află în limitele potabilității.

Cu prilejul demonstrațiilor legate de testarea apei, vor fi anunțate

concursuri cu premii pentru elevi și pentru fermieri, pe teme privind

problematica poluării apei cu nitrați și, respectiv, cunoașterea bunelor

practici agricole.









Valea Nucarilor, judetul Tulcea – octombrie 2021
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O nouă platformă comunală de colectare a gunoiului de grajd recepționată în

județul Buzău Data publicării: 27 septembrie 2021
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O nouă platformă comunală de colectare a gunoiului de grajd recepționată în

județul Buzău Data publicării: 27 septembrie 2021

Noua platformă are o capacitate de 2400 metri cubi/an. Investiția a 

costat 1.984.591 lei, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a 

asigurat 94,11%, restul de 5,89%, respectiv 116.939 lei, fiind finanțat

din bugetul local.

Pe lângă platforma propriu-zisă, UAT-ul beneficiar primește și un 

set de echipamente destinat operării acesteia : 

- tractor

- două remorci

- încărcător frontal

- cisternă vidanjă și

- mașină de împrăștiat gunoiul de grajd compostat.
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UAT-urile decid singure asupra modului în care costurile de exploatare
a platformei urmează a fi acoperite, printr-o Hotărâre a Consiliului
Local. Compostul rezultat va putea fi valorificat prin vânzare, 
împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat
cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu.
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Platformă pentru gunoiul de grajd la Moroeni. Investiție de 

aproape 2 milioane lei, deosebit de utilă crescătorilor de animale

din zonă, dar și pentru protejarea mediului – 08 iulie 2020
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Platformă de colectare și managementul gunoiului de grajd în comuna 

Rociu, satele : Șerbănești, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos și Rociu, 

județul Argeș   (noiembrie 2020)
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Propunere de REGULAMENT al Parlamentului European și al CONSILIULUI de stabilire

a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC)

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/propunere-reg-ue-392-anexe.pdf

ANEXA I - INDICATORI DE IMPACT, DE REZULTAT ȘI DE REALIZARE ÎN TEMEIUL 

ARTICOLULUI 7 

Obiectiv specific al UE : Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor

resurse naturale precum apa, solul și aerul

Indicatori de impact : 

I.15 Îmbunătățirea calității apei : Bilanțul brut al nutrienților pe terenurile agricole

I.16 Reducerea scurgerii nutrienților : Nitrați în apa subterană — Procentajul de

stații de monitorizare a apelor subterane cu concentrație de N de peste 50 mg/l 

(a se vedea Directiva privind nitrații) 

Indicatori de rezultat (bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

R.21 Gestionarea sustenabilă a nutrienților : Ponderea terenurilor agricole

care fac obiectul angajamentelor legate de îmbunătățirea gestionării nutrienților

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/propunere-reg-ue-392-anexe.pdf
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De la: Info Nitrați <nitrati2@apanoastra.ro>
Date: mar., 15 iun. 2021 la 16:43
Subject: INFORMARE HELP DESK INFO NITRAȚI : Strategia EU „De la 
fermă la furculiță" - pentru un sistem alimentar corect, sănătos și ecologic
To: <helpdesk@apanoastra.ro>

Bună ziua,

Strategia „De la fermă la furculiță" se află în centrul Acordului Verde
European, care vizează ca sistemele alimentare să fie corecte,
sănătoase și ecologice.

Punerea sistemelor noastre alimentare pe o cale durabilă aduce, noi
oportunități pentru operatorii din lanțul valoric alimentar. Noile tehnologii
și descoperirile științifice, combinate cu creșterea conștientizării publicului
și a cererii de alimente durabile, vor aduce beneficii tuturor părților
interesate.

mailto:nitrati2@apanoastra.ro
mailto:helpdesk@apanoastra.ro


Strategia „De la fermă la furculiță" își propune să accelereze tranziția
noastră către un sistem alimentar durabil care ar trebui:

• să aibă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului;

• să ajute la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la impactul
acesteia;

• să inverseze pierderea biodiversității;

• să asigure securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică,
asigurându-se că toată lumea are acces la alimente suficiente, sigure,
hrănitoare și durabile;

• să păstreze accesibilitatea alimentelor, generând în același timp
randamente economice mai echitabile, încurajând competitivitatea
sectorului aprovizionării UE și promovând comerțul echitabil.

Strategia stabilește atât inițiative de reglementare, cât și nereglementare,
politicile agricole și de pescuit comune fiind instrumente cheie pentru
susținerea unei tranziții corecte.



O propunere pentru un cadru legislativ pentru sisteme alimentare durabile
va fi prezentată pentru a sprijini implementarea strategiei și dezvoltarea
unei politici alimentare durabile. Analizând situațiile apărute în timpul
pandemiei Covid-19, Comisia va elabora, de asemenea, un plan de
urgență pentru asigurarea aprovizionării cu alimente și a securității
alimentare. UE va sprijini tranziția globală către sisteme agroalimentare
durabile prin politicile sale comerciale și instrumentele sale de cooperare
internațională.

Pentru a permite și a accelera tranziția către un sistem alimentar
echitabil, sănătos și ecologic, serviciile de consultanță, instrumentele
financiare, dar și cercetarea și inovarea sunt esențiale, deoarece pot
ajuta la rezolvarea tensiunilor, dezvoltarea și testarea soluțiilor, depășirea
barierelor și descoperirea unei noi piețe oportunități.



Pentru informații suplimentare

apelați la consultanții noștri de

la HELP DESK la telefon

0371.503.525 sau accesați

www.apanoastra.ro

Echipa HELP DESK INFO 

NITRAȚI

http://www.apanoastra.ro/










Radu Aurel 
0723 303.556

aurel@centrium.ro

Sinaia, 31 martie 2022


