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INTRODUCERE 
 

 

Comuna: CIUMANI 

Judeţul: HARGHITA 
 

Comuna Ciumani are în componență satul Ciumani. 

 

Populaţia comune Ciumani la data de 14/12/2020 este de 4323 locuitori. 

 

Comuna Ciumani  are reţea de alimentare cu apă potabilă, și  are sistem de canalizare a apelor 

uzate. 

 

 

CONDIȚII NATURALE 

 

Relief 

Din punct de vedere al formei principale de relief localitatea Ciumani se încadrează în categoria 

munte. 

        Elementele majore ale peisajului sunt: lanţul munţilor Gurghiului (spre Vest), lanţul 

munţilor Harghita (spre Sud), lanţul munţilor Giurgeului (spre Est) şi lanţul munţilor Căliman 

(spre Nord). Peisajul muntos este dominat de lanţul Gurghiului, la poalele cărora s-a dezvoltat 

localitatea, prin masivul Borzont. La sud pe pasul Bucin (1273 m) se întinde masivul Borzont 

(1496 m), care apare ca un con vulcanic independent, fără cratere. La sud de pârâul Borzontul 

Mare urmează aparatul vulcanic Şumuleu (1576 m) cu un crater de 4 km diametru şi 300-400 m 

adâncime, drenat spre nord de Pârâul Şumuleul Mare. Pe flancul sudic se evidenţiează două 

conuri adventive.  La capătul  sudic al munţilor Gurghiu se întinde vulcanul Ciumani (Vârful 

Amza 1694 m), cu două cratere gemene: Fierăstrău, drenat spre nord-est de pârâul cu acelaşi 

nume, şi Ciumani, drenat spre sud de pârâul Sabasa (tributar Şicasăului). Ambele cratere sunt 

mici, având diametre de 2 km şi o adâncime de 250-300 m şi sunt mai slab păstrate faţă de cea 

din Şumuleu.       

 

Clima 

Situată la altitudinea de cca.750 m, localitatea Ciumani are un climat de depresiune 

intramontană. Aici se individualizează un topoclimat specific, caracterizat prin frecvenţe mari şi 

persistenţe indelungate ale inversiunilor termice nocturne şi de iarnă. Aceste fenomene fac ca 

zona Ciumaniului să se situeze printre regiunile cele mai reci ale României, atât în semestrul 

cald, cât şi în timp de iarnă. 

        Temperatura medie anuală este de 5,4 grade C. Zăpada se menţine la sol cca. 120-140 zile 

pe an. Durata insoririi este de 1760 ore anual, vânturile suflă din direcţia nord-vest. 

       Precipitaţiile cad neregulat, media anuală a precipitaţiilor este de 590 mm, numărul zilelor 

cu precipitaţii este de 140, iar numărul zilelor cu ceaţă în medie 80 zile/an. 

Hidrologie 

Resursele de apa de suprafaţa (râuri/pârâuri/lacuri) de pe teritoriul localității Ciumani sunt:  

 
Râul  MUREȘ 

Pârâul  ȘUMULEU MARE 

SZEDERPATAKA 

Lacul Nu este cazul 
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Soluri 

Pe teritoriul comunei Ciumani nu avem date cu privire la tipuri de sol.  

 

Tip de sol suprafaţa textura Observaţii 

Regosol   Lm/LN localizat pe versanti, potenţial de spalare a azotului către 

resursele de apă  Erodosol   LN/LN 

Aluviosol   LN/LN localizate pe vai, terase, au permeabilitate buna si  

potenţial de levigare a azotului către resursele de apă  Eutricambosol   Lm/Lm 

Preluvosol   LA/LA 

localizate pe terase, platou, câmpie, cu permeabilitate  

redusa şi potenţial mic de levigare a azotului către 

resursele de apă  

Luvosol  AL/LA 

Planosol    LA/AL 

Vertosol   LA/LA 

Stagnosol   LA/AL 

Gleiosol   LA/LA 

localizate pe vai, apa freatica la mica adancime si  

potenţial ridicat de levigare a azotului către resursele de 

apă 

Alte tipuri de sol  - - 

 

Din punct de vedere al claselor de calitate, terenul arabil al comunei Ciumani se încadrează 

astfel: NU AVEM INFORMAȚII 

 
Clasa de calitate Suprafaţa (ha) 

I ... 

II ... 

III ... 

IV ... 

V ... 

 

Potențialul de producție al solurilor, utilizând o tehnologie medie în regim neirigat pentru 

principalele culturi agricole, se prezintă astfel: 

 

Cultura  
Nota de 

bonitare* 

Producţia maximă  

(kg/ha)** 

GRIU 57 4.576 

ORZ 56 5.478 

PORUMB 54 5.936 

FLOAREA SOARELUI 45 2.220 

SOIA 53 3.206 

MAZĂRE 57 2.915 

FASOLE 57 2.117 

SFECLA DE ZAHĂR 52 43.141 

CARTOF 34 24.083 

RAPITA DE TOAMNA 57 1.866 

IN ULEI 52 1.057 

IN FUIOR 48 4.947 

LUCERNA 51 35.649 

TRIFOI 54 24.521 

PASUNI 56 16.215 

FINEŢE 43 12.363 

 

* Conform studiilor pedologice din baza de date a OSPA HARGHITA 
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** kg/ha = nota bonitare x kg produs pe punct de bonitare*** 

*** Sursa: Studiul privind determinarea zonelor de potential, a zonelor geografice si a marjelor brute 

standard unitare pentru intocmirea proiectelor din cadrul măsurii 3.1 - Investitii in exploatatii agricole 

din PNDR 2007-2013, Institutul de Cercetari pentru Pedologie și Agrochimie - ICPA București și 

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară - ICDEA, 2003. 

 

Nivelul producțiiilor realizate este în deplină concordanţă cu tehnologia aplicată. Prin tehnologii 

de cultură superioare, producţiile realizate pot înregistra creșteri însemnate. 

 

 

UTILIZAREA TERENULUI AGRICOL 

 
Pe teritoriul comunei Ciumani utilizarea terenului agricol, conform datelor furnizate prin 

raportările statistice locale, se prezintă astfel: 

  - arabil: 1419 ha 

  - livezi: nu este cazul 

  - păşuni: 1117 ha 

  - fineţe: 2976 ha 

Suprafaţa de teren intravilan a comunei este de 400,09 ha, din care 202,09 ha teren agricol. 

Suprafeţele cultivate și producţiile obţinute la principalele culturi agricole în anul 2019 la nivelul 

comunei Ciumani: 

 

Cultura 

Suprafaţa 

cultivată 

ha 

Producţia 

Total tone Kg/ha 

GRIU .20 40 2000 

ORZ 15 27 1800 

PORUMB 0 0 0 

FLOAREA SOARELUI 0 0 0 

SOIA 0 0 0 

MAZĂRE 0 0 0 

FASOLE 0 0 0 

SFECLA DE ZAHĂR 0 0 0 

CARTOF 10 180 18.000 

RAPITA DE TOAMNA 0 0 0 

IN ULEI 0 0 0 

IN FUIOR 0 0 0 

LUCERNA 15 120 8000 

TRIFOI 2 16 8000 

PASUNI 1117 1340 1200 

FINEŢE 2976 4400 1500 

Fructe 0 0 0 

Legume 0 0 0 
Sursa: înregistrările statistice AGR. 1 și 2 din anul 2019 
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STRUCTURA EFECTIVELOR DE ANIMALE 

 

Specificare  

(categorii de animale pe 

specii) 

Greutate 

corporală 

medie 

(Kg) 

Numărul de animale / păsări 

În gospodăriile 

populaţiei 
În ferme TOTAL 

BOVINE     

Vaci pentru lapte  500 ... ... 400 

Vaci pentru lapte  600   641 

Juninci gestante 450   100 

Juninci de 12-18 luni 350   140 

Viţea de 6-12 luni 250   120 

Viţel de până la 6 luni 100   130 

Tăuraş la 12 luni 375   10 

Taur adult 900   8 

PORCINE 

Scroafă  175 ... ... 86 

Vier adult  200   86 

Pucel sugar de până la 8 săpt. 10   70 

Purcel înţărcat de 2-4- luni 35   200 

Grăsun 70   228 

CABALINE 

Armăsar 600 ... ... 7 

Iapă şi cal castrat 600   112 

Mânz de peste 2 ani 500   32 

Mânz de 1-2 ani 400   8 

Mânz de 6-12 luni 300   5 

Mânz de până la 6 luni 150   12 

OVINE 

Oaie mamă, berbec, batal de 

12 luni 
60 

... ... 2837 

Miel de 3-5 luni 25   60 

Mioară la 12 luni 50   200 

Berbec şi batal 100   61 

PĂSĂRI 

Găină outoare adultă 1,8 ... ... .800 

Găină adultă destinată 

sacrificării 
3,2 

  750 

Pui de carne 1,6   200 

Curcani adulti 13   15 

Curci adulte 7   5 

Răţă adultă 3,5   25 

Gâscă adultă 6   30 

 

Sursa: înregistrările statistice şi registrele agricole din anul 2019 
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SITUAȚIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 

 
Situația exploataţiilor agricole care desfășoară activități de creșterea animalelor și cultivarea 

suprafețelor de teren agricol (utilizează îngrăşăminte organice și minerale în scopul producției 

agricole) la nivelul localității va fi întocmită după modelul stabilit în anexa 1, aplicând 

coeficienții de conversie a efectivelor de animale în UVM prevăzuți în anexa 2. 

 

 

 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 
 

Comuna Ciumani 
 

Planul local pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole al 

Comunei Ciumani este OBLIGATORIU pentru autoritățile administrației publice locale  și 

pentru deținatorii exploatațiilor agricole (ferme  și gospodării individuale) ce desfășoară activități 

de cultivare a terenului agricol și creșterea animalelor în scopul producției. 

 

 

1. Activități principale - obligații ale autorității administratiei publice locale 
 

În scopul aplicării Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 

surse agricole, autoritatea administraţiei publice locale a comunei Ciumani realizează 

următoarele activități: 

a) întocmește lista exploataţiilor agricole care dețin animale şi care utilizează îngrăşăminte 

organice în scopul producției agricole la nivelul localității (anexa 1), cu obligația revizuirii 

anuale a acesteia. 

Termen: 31.12.2020 

Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul comunei 

 

b) calculează efectivul de animale în echivalent UVM (anexa 2) şi presiunea exercitată de azotul 

provenit din îngrăşăminte organice la nivelul localităţii, pe exploataţii agricole (anexa 3), cu 

obligația revizuirii anuale a acestora, sub îndrumarea tehnică a OSPA. 

Termen: 31.12.2020 

Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul comunei 

 

c) asigură informarea fermierilor (proprietari/administratori ai exploataţiilor agricole) cu privire 

la Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați din surse agricole și pune la dispoziția acestora orice mijloace de informare în 

acest scop (ghiduri, broșuri, pliante etc.). 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul comunei 

 

d) aduce la cunoștința fermierilor (proprietari/administratori ai exploataţiilor agricole), prin orice 

mijloace de informare/comunicare, prevederile legislației în domeniul protecției mediului:  

– obligația deținerii unui plan de acțiune la nivel de fermă care asigură aplicarea celor mai 

bune practici pentru managementul dejecțiilor animaliere provenite din fermă/gospodăria 

individuală; 

– obligația aplicării măsurilor din planul local de acțiune de către toți fermierii, persoane 

fizice sau juridice/grupuri de persoane fizice sau juridice, deținători de exploatații 
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agricole (ferme comerciale, ferme familiale, gospodarii individuale) care desfășoară 

activități de creșterea animalelor și cultivarea terenurilor agricole; 

– prevederile  cu privire la sistemul de colectare, depozitare și procesare a gunoiului de 

grajd din exploatatiile agricole care nu necesită acord de mediu, sistem comunal în 

platformă amenajată, sistem individual conform specificațiilor tehnice se regăsește în   

anexa 4 ; 

– obligația deținătorilor de exploatații agricole care, potrivit legislației în domeniul 

mediului, necesită acord/aviz de mediu cu privire la depozitarea și procesarea gunoiul de 

grajd conform condițiilor stabilite de autoritatea locală pentru mediu. 

Planul de management al gunoiului de grajd din exploataţiile agricole se va elabora sub 

îndrumarea tehnică a OSPA HARGHITA pe baza studiilor agrochimice elaborate periodic, la 

interval de 4 ani. 

Termen: 31.12.2020 şi permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd  - primarul localităţii 

 

 

2. Amplasarea şi dimensionarea spaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd 
 

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, calculată conform anexa 5, avand 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. 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd  - primarul localităţii 

                              - aparatul de specialitate desemnat de primar 

                              - proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole 

 

 

3. Perioada de interdicţie în aplicarea îngrașămintelor organice și/sau minerale 
 

Perioada de interdicţie în aplicarea îngrășămintelor organice și/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 îngrășămintelor 
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Tipul de îngrașământ 

Tipul culturii și modul de 

utilizare a terenului  

(arabil, păşuni) 

Începutul 

perioadei de 

interdicție 

Sfârșitul 

perioadei de 

interdicție 

Ingrășământ organic solid Teren arabil și pășuni 1 noiembrie 15 martie 

Ingrășăminte minerale și 

ingrășăminte organice lichide/ 

semilichide 

Culturi de toamna 1 noiembrie 1 martie 

Alte culturi 1 octombrie 15 martie 

Pășuni  1 octombrie 15 martie 

• NU se aplică îngrăşăminte organice şi/sau minerale pe terenul agricol în perioadele de 
interdicție şi în perioadele când riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare. 

• Se va respecta cu strictețe CALENDARUL perioadelor de interdicție pentru aplicarea 

îngrăşămintelor pe terenuri agricole (anexa 6). 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul comunei  

                        - aparatul de specialitate desemnat de primar    

                        - 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; 

– fertilizarea solurilor cultivate cu orez se face cu 2-3 zile înainte de inundare şi numai cu 

îngraşăminte cu azot aminacal sau amidic; 

 

c) pe terenurile situate în vecinătatea cursurilor de apă sau a captărilor de apă potabilă, unde sunt 

instituite zone de protectie în scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor 

hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere al apelor, conform art. 40 și anexa 2 din Legea 

apelor nr. 107/1996 actualizată (tabelul 2). 

 

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; 



9 

 

– 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: Márton László-Szilárd  - primarul localităţii  

                  - aparatul de specialitate desemnat de primar    

         - proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor agricole 

Tabelul 2 - Zone de protectie sanitară și hidrogeologică 

Laţimea cursului de apă (m) /  

alte specificaţii 

Lățimea zonei de protecţie 

(m) 

A. Cursuri de apă regularizate: 

      sub         10 2  

                  10-50 3 

      peste      50 5 

B. Cursuri de apă neregularizate: 

      sub         10 5 

                  10-50 15 

      peste      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, foraje 

hidrogeologice, aparate masură debite 
1 

Foraje hidrogeologice de retea naţională 1,5 

D. Fâşii de protecţie: 

Pentru terenuri în pantă peste 12% (panta medie 

blocului fizic) 
1 

Pentru terenuri în pantă până la 12% (panta medie a 

blocului fizic) 
3 

 

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 

condițiile legii. 

 

5. 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 recomandarilor din studiile agrochimice, având în vedere: 

– doza recomandată, în acord cu starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, 

cultura și specificul acesteia, producţia planificată, tipul de sol şi caracteristicile acestuia; 
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– 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 și respectarea planului de fertilizare (anexa 7). 

c) exploataţiile agricole care nu dețin 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 
Porumb 

boabe 

Alte 

cereale 

Floarea 

soarelui 
Cartofi 

Sfecla de 

zahar 
Legume Păşuni 

KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an 

120 130 100 100 140 170 160 100 

 

• 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 
Porumb 

boabe 

Alte 

cereale 

Floarea 

soarelui 
Cartofi 

Sfecla de 

zahar 
Legume Păşuni 

KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an KgN/ha/an 

90 80 80 80 90 120 100 80 

 

Este INTERZISĂ curăţarea utililajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel în sursă de 

apă de suprafaţă sau în apropierea acestora. 

 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul localităţii  

      - aparatul de specialitate desemnat de primar    

      - proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor 

 

 

6. Reducerea pierderilor de azot din îngrășăminte 
 

În vederea limitării pierderilor de azot se recomandă şi următoarele măsuri: 

– 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. 
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7. Documente de evidenţă - gestiunea nutrienților 
 

Documentele de evidenţă la nivel de localitate/exploataţie agricolă (anexa 8) trebuie să cuprindă: 

a) suprafaţa localității/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 (anexa 9); 

 

g) standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) care pot 

fi aplicate pe teren 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd  - primarul localităţii    

                  Proprietarii fermelor agricole 

 

8. In exploataţiile: 
- agricole conform anexei nr.3 

producţia 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.  

Termen: permanent 

 Răspunde: Márton László-Szilárd - primarul localităţii 

               proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor 

 

9.   Efluentul provenit din silozuri 
 
În cazul fermelor care produc și utilizează siloz pentru hrana animalelor, efluentul provenit de la 

culturile însilozate este unul din cei mai concentraţi şi nocivi poluanţi din fermă.  

 

 

Măsurile care trebuiesc respectate în spaţiile de însilozare a furajelor verzi sunt: 

d) 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; 

a) căptuşirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbţia efluenţilor formaţi si însilozarea 

furajelor la un conţinut de materie uscată de peste 25%; 
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b) silozurile vor fi acoperite pentru a nu pătrunde apă de precipitaţii;  

c) 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 păşunatului liber şi menţinerea animalelor (in ovinelor) pe păşune pe timpul nopții, locul 

de înnoptare (târla) va avea suprafaţa de cca. 2 m2/pentru fiecare animal 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: Márton László-Szilárd,   primarul localităţii 

                 - aparatul de specialitate desemnat de primar    

                 - proprietarii/administratorii/reprezentanţii exploataţiilor 

 

11.   Păstrarea documentelor de evidență ale autorității publice locale/exploatației 
Orice document de evidenţă a UAT/exploatației se păstrează OBLIGATORIU pe o perioadă de 5 

ani de la ultima înregistrare efectuată în document. 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd, primarul localităţii    

        proprietarii, administratorii exploatațiilor agricole 

 

 

 

                   

                                                 
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; 
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12.   Bilanțul de azot la nivelul comunei Ciumani 
 

La sfârşitul anului agricol se va realiza BILANŢUL DE AZOT la nivelul localității şi a 

exploataţiilor agricole ce fac obiectul planului de acţiune. Bilanţul azotului se va realiza 

împreună cu OSPA Harghita, pe baza datelor înregistrate la primărie şi exploataţii agricole. 

 

Bilanţul azotului, definit ca diferenţa intre cantitatea de azot introdusa in sol sub forma de 

îngrăşăminte organice si cea extrasa din sol prin producţia principala si secundara a culturilor 

agricole, este conform anexei unitare de calcul pe care o deţine OSPA. 

Calculul bilanţului de azot se efectuează la nivelul comunei/zonei critice/exploataţiei agricole. 

 

Termen: permanent 

Răspunde: Márton László-Szilárd primarul localităţii    

                 - aparatul de specialitate desemnat de primar    

                 - 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 price 

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 inițiale sau actualizate se vor transmite ANUAL la Direcția pentru 

Agricultură Județeană (DAJ) și la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA). 

 

15. Finanțarea activităților 
 

Activitățile menționate la punctele 1-14 din prezentul Plan de acțiune, precum și alte activități 

vizând implementarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole la nivelul unității administrativ-teritoriale/exploatației agricole, vor fi 

finanțare după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Activitate/acțiune 

Valoarea 

estimată 

Sursa de 

finanțare 
Responsabil 

1 Amplasarea și dimensionarea 

spațiilor de depozitare 

 Surse proprii fermierul 

2 Aplicarea îngrășămintelor organice și 

minerale pe terenurile agricole 

 Surse proprii fermierul 

3 Aplicarea îngrășămintelor cu azot  Surse proprii  fermierul 

4 Pășunatul liber și menținerea 

animalelor pe pășune 

 Surse proprii fermierul 

5 Păstrarea documentelor de evidență  Surse proprii 

Buget local 

Fermierul 

Primarul  

6 Efectuarea anuală a bilanțului de azot 

la nivelul comunei Ciumani 

 Buget local primarul 

7 Revizuirea planului local de acțiune 

și transmiterea documentelor 

 Buget local primarul 

Total    
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16. Anexele tehnice 1-8 constituie instrumente de lucru pentru implementarea Programului de 

acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivel local și fac 

parte integrantă din prezentul plan de acțiune. 

 

NOTĂ: 

 

• Dispoziţia primarului cu privire la sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la 

nivelul localității, cuprinde următoarele elemente: 

- data până la care se vor construi platformele de depozitare a gunoiului de grajd; 

- amplasamentul platformelor comunale (se va anexa ca document plan de amplasament 
(hartă), coordonate geografice, suprafaţa aferentă platformei; 

- modalităţile de colectare a gunoiului din exploataţiile agricole/gospodăriile individuale; 

- sistemul de gestionare a gunoiului în platformă, lista exploataţiilor/gospodăriilor 

individuale de la care se colectează gunoiul în platformă); 

- normele cadru privind amplasarea, realizarea şi exploatarea platformelor comunale 
pentru depozitarea gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide; 

- norme cadru privind colectarea şi transportul gunoiului de grajd la nivelul comunităţilor 
locale; 

- elemente orientative de cost pentru amenajarea şi exploatarea platformelor. 
 

• Pentru toate activitățile/acțiunile ce decurg din prezentul plan de acțiune, precum și pentru 

alte activități având drept scop aplicarea măsurilor prevăzute în Codul de bune practici 

agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 

agricole la nivelul unității administrativ-teritoriale/exploatației agricole, vor fi indicate 

sursele de finanțare. 

 

• Planul local de acțiune asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Programul de 
acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin 

Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru reglementarea nitraților în România, în 

temeiul art. 6 alin. (1) din anexa la HG nr. 964/2000, la nivel de unitate administrativ-

teritorială/exploatație agricolă. 

 

 

 

Ciumani,la 14 decembrie  2020 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        Csiki Csaba                                                           Secretar general: Balogh Zita 


