Anexa 9.4.
Măsuri de bază pentru implementarea cerințelor directivelor europene
în domeniul agriculturii
Hotărârea de Guvern nr. 964/2000, prin care Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole a fost transpusă în legislația internă din România fiind
modificată și completată de a suferi modificări ce au intrat în vigoare din data de 4 iunie 2021, când
HG 587/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial.
Cea mai importantă modificare, în ceea ce îi privește pe fermieri, se referă la obligațiile legale ale
acestora, care sunt acum cuprinse în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării
cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de acțiune). Până la modificarea adusă de această
Hotărâre de Guvern, prevederile obligatorii erau cuprinse în Codul de bune practici agricole. Prin
separarea normelor obligatorii de recomandări se simplifică textul legislativ și, pe cale de consecință,
se ușurează înțelegerea și aplicarea prevederilor legale.
Totodată, Codul de bune practici agricole a devenit un document consultativ pentru fermieri. Trebuie
avut în vedere că aplicarea de agricultori în mod voluntar nu se referă și la acele măsuri care sunt
cuprinse și în Programul de acțiune, acestea din urmă fiind obligatorii. De asemenea, în legătură cu
codul de bune practici agricole, în cazul când prevederile acestuia sunt parte din cerinţele legale în
materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC),
acestea sunt obligatorii în condițiile solicitării și aprobării oricărei forme de sprijin financiar.
A. Măsuri de prevenire și combatere a poluării cu nitrați proveniți
din surse agricole prevăzute în Programul de Acțiune
Prevederile Programului de Acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează
exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.
Trebuie respectate prevederile incluse în cadrul acestuia, cele mai importante se referă la:
- depozitarea gunoiului de grajd;
- condiţii de aplicare a îngrăşămintelor cu azot;
- perioade de interdicție în aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol
Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în platforme individuale, comunale și doar temporar și
excepțional în câmp deschis pentru fermierii care nu dețin mai mult de 8 UVM , dar cu respectarea
unor condiții minime prin care să se evite scurgerea nutrienților în sol sau, mai grav, direct în resurse
de apă. Depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol este INTERZISĂ în toate situațiile!
Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o
lună decât perioada de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor organice.
Capacităţile de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc de poluare.
Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd din fermele care nu necesită autorizația de mediu,
respectiv actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt
stabilite condițiile și parametrii de funcționare a unei activități existente sau ai unei activităţi noi cu
posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune (a căror mărime este
de până la 100 UVM) se poate face în depozite individuale sau în platforme comunale. Pentru fermele
de peste 100 UVM depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele
autorizației de mediu eliberat pentru ferma respectivă.
În funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să decidă
asupra sistemului de stocare a gunoiului de grajd din unitatea administrativ-teritorială (sistem
comunal, sistem individual sau o combinaţie a celor două sisteme). Dacă în localitate există o

platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, capacitatea de stocare a gunoiului în
platfoma individuală va fi dată de intervalul de timp până când se transportă gunoiul respectiv, către
platforma comunală.
Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu mai puţin de 40 UVM, cerinţele
minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt: sol tasat acoperit cu o folie de
polietilenă de densitate mare sau orice altă soluție constructivă durabilă prin care se asigură
impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. Se interzice depozitarea
gunoiului de grajd direct pe sol. Fracția lichidă trebuie colectată. Folia de polietilenă de densitate
mare se acceptă doar pentru depozite ce provin de la maxim 8 UVM.
Astfel, în cadrul unei exploatații de până la 40 UVM se pot realiza mai multe platforme mai mici de
depozitare a gunoiului de grajd, cu condiţia ca cerinţele minime de impermeabilizare să fie
corespunzătoare capacităţii ei de stocare, iar volumul de depozitare total să corespundă numărului
total de animale din fermă (de exemplu, pentru o fermă de până la 40 UVM, se pot utiliza 5 depozite
ce folosesc folie de polietilenă pentru gunoiul de grajd colectat de la maxim 8 UVM fiecare).
Sistemele de depozitare și compostare a gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu un număr
de animale de peste 40 UVM, se realizează pe platformă betonată cu bazin de retenție pentru fracția
lichidă sau lagună cu membrană impermeabilă ori betonată sau orice altă variantă constructivă
durabilă care asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd. În acest
caz, se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de
densitate mare.
Amplasarea depozitelor de gunoi de grajd se face cu respectarea următoarelor condiții, conform
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare:
- La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată
consumului uman - în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printrun sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile
persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM mare în cazul în care sunt mai
multe tipuri de animale şi echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau
porci;
- La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată
consumului uman - în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de
apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM în cazul în care sunt
mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini
sau porci;
- La distanţă de 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată
consumului uman - în gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la
paragrafele anterioare;
În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătăţii se pot
stabili distanţe de protecţie sanitară mai mari decât cele specificate în prezentul ordin, în funcţie de
specificul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte
resurse de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 930/2005, cu modificările și completările ulterioare,
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică.
Distanțele minime de protecție sanitară dintre platformele care deservesc ferme intensive și teritoriile
protejate sunt stabilite prin legislație națională (ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu
completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei).

Pentru platformele sistemelor intensive de creştere a animalelor, distanţa faţă de locuinţe este de
500 m, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare,
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
Alături de platforma individuală, se sapă groapa de urină socotind 1 m3 de cap de vită mare, 0,75 m3
pentru tineret şi 0,3 m3 pentru un porc. Ea se poate face din zidărie de cărămidă, tencuită şi sclivisită
cu ciment sau din beton. Pentru exploataţiile sub 5 UVM poate fi utilizat un recipient de plastic
introdus în groapa săpată alături de platformă. Groapa de urină se acoperă, de exemplu, cu un capac
de scândură groasă care împiedică pierderea amoniului.
Exploatațiile de bovine crescute în sistem ”permanent la pășune” trebuie să dețină platformă de gunoi
de grajd cu bază impermeabilizată, a cărei dimensiune să fie corelată cu numărul de animale existent
în exploatație pentru minim 2 luni. Pentru acest sistem de creștere (permanent pe pășune), fermierii
trebuie să respecte numărul maxim de animale ce pășunează pe parcelă, astfel încât, pe baza
indicilor referitori la cantitatea de azot (kg / animal /an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor
gazoase), să nu se depășească limita maximă de 170 kg de N s.a./ha / an.
Condiții de aplicare ale îngrășămintelor pe terenul agricol
Cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşămintele organice care poate fi aplicată pe terenul
agricol nu poate depăşi 170 Kg/ha/an.
Cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşăminte chimice care poate fi aplicată pe terenul
agricol în cazul în care nu se execută studii agrochimice nu poate depăşi:
- În cazul terenurilor arabile

Panta blocurilor
fizice
Până la 12%
Mai mare de 12%
-

Porumb și sfeclă de
Grâu și
zahăr
rapiță
Alte culturi
Kg N substanță activă/ha/an
150
120
100
120
90
80

100 Kg N-substanţă activă/ha/an pentru vii şi livezi și alte culturi permanente
80 Kg N-substanţă activă/ha/an pentru pajişti permanente. Fermierii care optează pentru
această soluţie trebuie să întocmească un plan de fertilizare simplificat,

În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de
azot rezultată prin calcul în funcţie de recolta planificată şi de gradul de aprovizionare a solului cu
azot, cu condiţia ca îngrăşămintele organice (dacă sunt utilizate) să nu depăşească 170 kg N/ha/an.
Pentru exploataţiile care practică agricultura în sistem irigat este obligatorie întocmirea planului de
fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile irigate.
Perioade de interdicţie a aplicării îngrășămintelor pe terenul agricol
Perioadele de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor organice și chimice solide şi
lichide sunt definite prin intervalul de timp în care cerinţele culturii agricole faţă de nutrienţi sunt
reduse şi riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare.
În condiţiile pedo-climatice ale României, perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din
intervalul rece (toamnă-primăvară) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a
aerului este sub 50C, pe baza seriilor de date climatice din perioada 1987 - 2017. Astfel, ținând cont
de valorile de temperatură multi-anuale, s-a ales începutul perioadei de interdicţie pentru aplicarea
îngrăşămintelor organice solide şi lichide data de la care temperatura medie a aerului scade sub
50C, iar sfârşitul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide,
data de la care temperatura aerului devine mai mare de 50C. Unităţile administrativ-teritoriale (UAT)

au fost grupate, din punct de vedere al perioadelor de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor
organice și chimice, în trei zone definite prin relieful predominant din unitatea administrativ teritorială: 1- câmpie, 2 - deal, 3 – munte.

Figura 1. Zonele de încadrare a UAT în funcţie de perioadele de interdicţie pentru aplicarea
îngrăşămintelor organice și chimice, utilizând seriile de date zilnice pentru
perioada 1987 – 2017
Pentru fiecare zonă datele de început şi sfârşit a perioadei de interdicţie pentru aplicarea
îngrăşămintelor organice solide şi/sau lichide, precum şi lungimea perioadei de interdicţie sunt
prezentate în tabelul 1.
Zona
1
2
3

Începutul perioadei
de interdicţie
15.XI
10.XI
05.XI

Sfârşitul perioadei
de interdicţie
10.III
20.III
25.III

Lungimea perioadei
de interdicţie (zile)
115
130
140

Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii pentru
care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica însă îngrășăminte chimice și în
perioada de interdicție în limita a maxim 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie de dezvoltarea
fiziologică a plantelor, cu respectarea condițiilor de aplicare.
Pentru culturile din sere şi solarii nu se aplică perioadele de interdicţie în condiţiile în care în interiorul
acestora temperatura este mai mare de 5oC.

Cerinţe speciale pentru aplicarea fertilizanţilor organici
Se interzice aplicarea gunoiului de grajd, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de ploaie,
ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. În plus faţă de
cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie aplicate dacă:
- solul este puternic îngheţat;
- solul este crăpat (fisurat) în adâncime;
- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale
de umplutură;
- câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.
Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă și în vecinătatea
captărilor de apă potabilă
Se instituie zone de protecţie în conformitate cu art. 40 şi anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este
stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării
hidrotehnice;
Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de
protecţie) în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel;
Se instituie benzi tampon (fâşii de protecţie) - benzi adiacente zonelor de protecţie stabilite prin
Legea apelor nr. 107/1996, în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă
a fâşiilor de protecţie variază în funcţie de panta terenului astfel:
- 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%;
- 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%.
Lăţimea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei
de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta
medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;
Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de orice fel în zonele de protecţie instituite în jurul lucrărilor
de captare, a construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă
potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cura internă sau pentru
îmbuteliere, precum şi a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară şi hidrogeologică.
Restricţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate
sau acoperite cu zapadă
Pe soluri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă este interzisă aplicarea
îngrăşămintelor..
În zonele inundabile este interzisă depozitarea gunoiului de grajd.
Pentru culturile de orez, se recomandă ca fertilizarea să se realizeze cu îngrăşăminte pe bază azot
amoniacal sau amidic, care trebuie aplicat cu 2-3 zile înainte de inundarea terenului.
Pe soluri periodic saturate cu apă sau în zone inundabile, trebuie ales momentul de aplicare a
îngrăşămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare capacităţii de câmp.
Pe terenurile cu pantă de peste 12%, fertilizarea trebuie făcută numai prin încorporarea
îngrășămintelor în sol (nu mai târziu de 24 ore de la momentul aplicării);
Documente de evidenţă ale exploataţiilor agricole
Se întocmesc şi completează documentele de evidenţă ale exploataţiilor agricole astfel încât să
permită autorităţilor de inspecţie şi control să constate:
- suprafaţa fermei;
- un plan simplificat de fertilizare care să cuprindă pentru fiecare parcelă de teren cuprinsă în
cadrul fermei următoarele:

o
o
o

o
-

-

tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic/organic aplicat pe teren, cantitatea de
azot conţinută şi data aplicării;
tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (alta decât cea lăsată
de animale prin pășunat) şi data aplicării;
pentru îngrăşămintele organice aplicate, altele decât cele lăsate de animalele însăşi,
se va menţiona tipul acestora (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd,
dejecţii lichide, dejecţii semilichide-păstoase, îngrăşământ organic lichid, nămol de
epurare etc.) şi specia de animale de la care provine;
tipul oricărei culturi agricole, data la care a fost semănată şi data recoltării

şeptelul fermei, pe specii şi categorii de animale, identificarea şi înregistrarea acestuia,
registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care animalele sunt
menţinute în fermă (stabulaţie);
presiunea azotului din îngrăşămintele organice de origine animală la nivelul exploataţiei
agricole calculată conform coeficienților de excreție din tabelul 4;
cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de origine animală aplicate pe terenul agricol, precum şi a
celor livrate/achiziţionate, data livrării/achiziţiei, numele şi adresa destinatarului/furnizorului;
sistemul de colectare și depozitare a dejecţiilor animale (la nivelul fermei şi/sau pe platforme
de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerinţele minime
impuse de perioadele de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor.

Orice document de evidenţă al exploataţiei, din categoria celor prevăzute la alin. (1) se păstrează o
perioadă de 3 ani de la ultima înregistrare efectuată în document
Programe de acţiune la nivel de comună
Primarii unităţilor administrativ teritoriale, elaborează şi supun aprobării consiliilor locale un Plan de
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel local, care
cuprinde măsurile prevăzute în programul de acţiune, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele
de finanţare.
Direcţiile pentru agricultură judeţene, prin Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, Camerele
agricole judeţene şi Administraţiile bazinale de apă asigură asistenţa de specialitate autorităţilor
administraţiei publice locale în vederea elaborării Planului de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel local.
Cerinţe GAEC. Cerinţe SMR
Fermierii care solicită orice formă de sprijin financiar de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură
sunt obligaţi să respecte cerinţele legale şi standarde în materie de mediu, schimbări climatice şi
bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi
bunăstarea animalelor.
Aceste cerinţe şi standarde sunt grupate după cum urmează:
- bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC), inclusiv obligaţia menţinerii suprafeţei de pajişti
permanente la nivel naţional;
- cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, schimbările climatice şi bunele
condiţii agricole ale terenurilor, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi plantelor, bunăstarea
animalelor;
Dacă se solicită o formă de sprijin financiar, este obligatoriu să se respecte:
- SMR 1, care se referă la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
- GAEC 1, care se referă la crearea şi/sau menţinerea benzilor tampon (făşiilor de protecţie) în
vecinătatea apelor de suprafaţă.

B. Măsuri prevăzute în cadrul Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
Pentru alinierea României la cerinţele Directive Consiliului 91/676/EEC privind protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (numită pe scurt Directiva Nitraţi).
Proiectul îşi va continua intervenţiile până în anul 2022.
Pentru perioada 2017-2022 a fost aprobată o finanțare adițională pentru proiectul Controlul Integrat
al Poluării cu Nutrienți pentru ca acesta să finanțeze costurile asociate implementării activităților
proiectului inițial la nivel național, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă
în ceea ce privește poluarea cu nutrienți la nivel național, dar și având în vedere lecțiile învățate în
cadrul Proiectului inițial. Finanţarea Adiţională a Proiectului a intrat în vigoare pe 13 aprilie 2017 şi a
fost ratificată de către România prin Legea nr. 46/03.04.2017. Data de închidere a proiectului este
31 martie 2022.
Începând cu anul 2017, Finanțarea Adițională la Proiectul inițial va replica intervențiile de succes ale
Proiectului inițial, la nivel național, în încă aproximativ 90 de comune. Pentru fiecare investiţie care
este urmează a fi realizată, a fost elaborat un plan de management social şi de mediu (PMSM) care
analizează condiţiile existente în zona de implementare a proiectului, pentru a determina impactul
acestuia asupra condiţiilor sociale şi de mediu, şi pentru a propune în consecinţă, măsuri adecvate
de minimizare a acestora. Măsurile de diminuare a impactului proiectului sunt monitorizate şi
raportate, atât pe perioada derulării lucrărilor de construcţie, cât şi în perioada de exploatare a
investiţiei.
• Componenta 1: Investiții la nivel de comunăpe întreg teritoriul țării
poluării cu nutrienți

pentru reducerea

Investiţii pentru managementul gunoiului de grajd
Investiţii pentru reducerea poluării cu ape uzate, în aglomerările care deservesc un numări de
locuitori echivalenți între 1000-5000.
Îmbunătăţirea protecţiei cursurilor de apă împotriva nutrienţilor şi a scurgerilor de suprafaţă

-

• Componenta 2: Întărirea capacităţii instituţionale
-

-

-

Dezvoltarea centrelor naționale de cunoștințe și instruire, precum și asigurarea de sprijin
pentru demonstrații desfășurate în cadrul fermelor, pentru a îmbunătăți respectarea,
adoptarea și controlul codului de bune practici agricole pentru a reduce poluarea cu nutrienți
Furnizarea de asistență tehnică pentru: (i) actualizarea Codului de Bune Practici Agricole și
revizuirea programelor de acțiune; și (ii) derularea de activități pentru a promova adoptarea
de către fermieri a practicilor îmbunătățite pentru managementul nutrienților, prevăzute de
Codul de Bune Practici Agricole
Program de instruire cuprinzător pentru personalul agențiilor naționale, regionale și județene
relevante privind monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei privind nitrații UE
și Directiva-cadru privind Apa a UE

• Componenta 3: Strategia de conștientizare publică şi sprijin pentru informare
-

-

Realizarea activităților de conștientizare publică la nivel local, de bazin hidrografic, național
și regional, inclusiv întâlniri, ateliere, excursii, vizite de studiu și evenimente și produse massmedia, pentru a prezenta proiectul și beneficiile sale, pentru a promova îmbunătățirea
condițiilor de igienă în mediul rural precum și implementarea bunelor practici agricole
Formare și asistență pentru potențialii beneficiari.

C. Aspecte privind cadrul de implementare și stadiul de realizare a măsurilor în domeniul
fitosanitar și a cerințelor Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului
de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor

1. Implementarea legislației în domeniul fitosanitar și a Directivei 2009/128/CE a
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în
vederea utilizării durabile a pesticidelor
Documentele legislative care reglementează controlul privind depozitarea, comercializarea și
utilizarea produselor de protecție a plantelor (PPP) pe teritoriul României și obligativitatea respectării
bunelor practici în domeniu, sunt următoarele:
• Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului;
• OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a
pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013 (act normativ care transpune
în dreptul intern Directiva 2009/128/CE);
• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
• OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru
combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare;
• OG nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobată modificări și
completări prin Legea nr. 29/2009, cu modificările ulterioare;
• HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în
vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările
ulterioare;
• HG nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a
produselor fitosanitare;
•

Hotărârea nr. 135 din 12 martie 2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind
diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

• Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
• Ordin comun MADR/MMSC/MS nr. 566/1445//725/2014 privind aprobarea listei cu produsele de
protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană;
• Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătatea publică privind mediul de
viață al populației
• Ordin MADR nr. 1463/2014 privind desemnarea organismului care efectuează inspecţia
echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor și responsabilitățile acestuia.
• Ordin nr. 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor
şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
Legislația specifică domeniului utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor este disponibilă
pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), secțiunea
FITOSANITAR.:
Activități privind monitorizarea implementării Planului național de acțiune privind diminuarea
riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor (PNA)Utilizarea produselor de
protecţie a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate şi numai în

conformitate cu instrucţiunile de utilizare, conform legislaţiei specifice în vigoare. În anul 2016 s-a
elaborat o versiune nouă a Ghidului de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor, de
către ANF, care este postat pe pagina de internet a ANF. În anul 2017 a fost adoptat Codul de bune
practici de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor, postat pe pagina de internet a
ANF și APIA
(http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_pentru_utilizarea_in_siguranta_a_produselor_de_pro
tectia_plantelor.pdf , https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_topps.pdf).
Sistemul de control la comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor constă în:
inspecții privind modul de comercializare și utilizare a produselor de protecție a plantelor;
verificarea, prin analize de laborator a calității produselor de protecție a plantelor;
controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale.
Respectarea tuturor acestor cerinţe privind manipularea, depozitarea si gestionarea produselor de
protecţie a plantelor, de catre utilizatori profesionişti şi distribuitori se face de către oficii fitosanitare
judeţene, agenţiile pentru protecţia mediului şi comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu.
Inspecţiile în cazul verificării calității produselor de protecție a plantelor se desfăşoară conform
procedurilor generale de control elaborate de Autoritatea Națională Fitosanitară şi aprobate de
conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi a legislaţiei în vigoare.
2. Autoritățile responsabile pentru implementarea legislației în domeniul fitosanitar
Autoritatea Națională Fitosanitară, structură de specialitate, aflată în subordinea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este responsabilă de elaborarea și implementarea strategiei, a
politicilor și a legislației în domeniul fitosanitar (protecția plantelor, carantină fitosanitară și produse
de protecție a plantelor). Autoritatea este înființată în temeiul art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind
unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor
structuri aflate în subordinea acestuia, prin HG nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale Fitosanitare.
Autoritatea are în subordine oficiile fitosanitare județene, rețeaua de laboratoare de referință și
inspectoratele de carantină fitosanitară vamală.
3. Aspecte privind realizarea consultanței în contextul legislației în domeniul fitosanitar
În domeniul fitosanitar, serviciile de consiliere și consultanță sunt asigurate, în principal,
deautoritățile aflate în subordinea și/sau coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale.
Informații suplimentare cu privire la sistemul de consultanță agricolă se pot accesa pe site-ul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

4.

Alte informații relevante privind implementarea Directivei 2009/128/CE

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară, împreună cu
Ministerul Sănătății și Academia de Stiințe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Sisești”, sunt
autoritățile responsabile pentru implementarea activităților din cadrul Planului național de acțiune.
Planul național de acțiune conține obiective, măsuri și calendare ce vizează reducerea
dependenței de metodele chimice de combatere a dăunătorilor, a bolilor și a buruienilor, oferind astfel
utilizatorilor profesioniști (fermierilor) informații specifice cu privire la gestionarea integrată a
dăunătorilor și metodele nechimice alternative.
Prin Planul naţional de acţiune se urmăreşte utilizarea durabilă a produselor de protecţie a
plantelor pe teritoriul României, prin reducerea riscurilor şi a efectelor acestora asupra sănătăţii
umane şi a mediului, inclusiv promovarea gestionării integrate a organismelor dăunătoare.

