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Buzău, cu finanțare de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

 

București, 25 iunie  2020 

 

În data de 22 iunie 2020, a fost semnată recepția de terminare a lucrărilor pentru noua 

capacitate de stocare a gunoiului de grajd, de care vor beneficia crescătorii de animale din 

zona comunei Râmnicelu. Investiția a fost făcută în cadrul proiectului „Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți”. 

Lipsa capacităților individuale de stocare a bălegarului, în rândul micilor crescători de animale, 

este una din problemele cu care se confruntă țara noastră. Este deja bine cunoscut faptul că 

depozitarea acestuia în locuri neimpermeabilizate generează fenomenul de poluare difuză cu 

nitrați a apelor subterane și de suprafață. Nitrații în exces din apa de fântână reprezintă o 

amenințare continuă la adresa sănătății populației care folosește această apă pentru consum, 

fie pentru băut, fie pentru gătit.  

Facilitățile comunale de depozitare a bălegarului sunt, în aceste condiții, soluția optimă și 

civilizată pentru fermieri și gospodari, deservind întreaga comunitate. Platformele sunt 

construite în conformitate cu toate normele de protecție a mediului și în plus, sunt la o distanță 

de minim 500 de metri de zonele locuite, ceea ce reduce presiunea mirosului din localitate. 

Platforma de la Râmnicelu are o capacitate de 3.000 mc/an, capacitate calculată după numărul 

de animale existent în comună. O dată cu platforma, beneficiarul investiției, respectiv primăria 

comunei, a primit și un set complet de utilaje, pentru buna exploatare a acesteia, constând în: 

tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă.  

Cu aceste utilaje, UAT-ul poate decide, prin Hotărârea Consiliului Local, modul în care 

gestionează acest serviciu public. Transportul gunoiului de grajd din ferme sau din curțile 

gospodarilor la platformă poate fi făcut de către operatorul platformei sau de către crescătorul 

de animale, dacă acesta optează astfel. În plus, compostul (mranița) rezultată poate fi 

împrăștiată pe terenurile unde este nevoie de acest îngrășământ natural, atât de benefic 

solului. 
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 „Protecția mediului înseamnă, în primul rând, protecția sănătății populației. Fiecare tip de 

poluare este important, pentru că afectează, în timp, calitatea vieții noastre. În același timp, 

toate eforturile pe care le facem noi, ca minister, sunt de prisos dacă nu sunt susținute și de 

oameni. Sperăm ca fermierii și micii crescători de animale din Râmnicelu să folosească din plin 

această platformă comunală. Constatăm că din ce în ce mai multă lume este conștientă de 

efectul nociv pe care îl au nitrații în exces din apa de băut și de faptul că acum este momentul 

în care trebuie să avem grijă unde depozităm gunoiul de grajd, pentru a putea bea în siguranță 

apă din fântânile din curți”, a declarat Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Valoare totala a investiției este de 2.096.908,19 lei, inclusiv TVA. Eforturile investiționale au 

fost suportate în proporție de aproximativ 93% de către MMAP, contribuția locală a comunei 

Râmnicelu fiind de aproximativ 7% și constând în contravaloarea serviciilor de proiectare. 

Comuna Râmnicelu este a cincea din județul Buzău care beneficiază de investițiile Proiectului 

„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, după Balta Albă și Vernești, în perioada 2008 – 

2017, și Mărăcineni și Gherăseni, finalizate în 2020.  Până la finalul lunii martie 2022 vor mai fi 

construite, numai în județul Buzău, încă cinci platforme, în localitățile Gălbinași, Puiești, 

Robeasca, Smeeni și Vadul Paștii.  

Harta completă a platformelor comunale pentru gunoiul de grajd se găsește aici: 

https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd. Tot pe această pagină web se găsesc 

informații foarte utile pentru fermieri, cum ar fi calculatorul pentru dimensionarea unei 

platforme individuale pentru stocarea gunoiului de grajd și indicații pentru construcția, cu 

costuri foarte mici, a unei platforme individuale cu folie impermeabilă, destinată depozitării 

temporare a bălegarului. 

Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” 

sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare. 

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului 

României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea 

poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare 

adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 

86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost 

alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 

86 de comunități locale. 
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