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I N F O R M A R E 

 
 

 

 

privind platforma de gunoi de grajd pentru investiții în zootehnie finanțate prin PNDR 

 

Platforma de gunoi de grajd este obligatorie pentru obținerea finanțării PNDR acordată proiectelor de 
investiții în zootehnie. Aveți în vedere că deținerea unei exploatații zootehnice atrage după sine 
obligații legale privind protecția mediului, chiar dacă exploatația nu este finanțată prin PNDR. 

 

Pentru investiții strict în sectorul vegetal, când sunt cuprinse și animale în calculul dimensiunii 
economice a exploatației, obținerea finanțării prin PNDR nu este condiționată de realizarea platformei 

de gunoi de grajd, dacă solicitantul se angajează să renunțe în primul an la partea de zootehnie.  

 
Pentru clarificarea aspectelor privind necesitatea construirii sau nu a platformelor de gunoi de 

grajd în cadrul proiectelor finanțate prin submăsurile 4.1, 6.1 și 6.3 din cadrul PNDR 2020, 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale vă aduce la cunoștință următoarele precizări: 

 

 Referințe generale aplicabile tuturor submăsurilor ce finanțează investiții în zootehnie, 

cu precădere beneficiarilor submăsurii 4.1. 

 

Respectarea condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd și a 

dejecțiilor de origine animală, conform prevederilor „Codului de bune practici agricole” (Anexă 

la Ghidurile solicitantului), presupune ca fiecare solicitant de finanțare acordată prin PNDR, care 

își propune investiții în sectorul zootehnic, să-și calculeze în conformitate cu „Calculator – Cod 

Bune Practici Agricole” (Anexă la Ghidurile solicitantului) și să-și prevadă prin proiect 

capacitatea de stocare a gunoiului de grajd sau dejecțiilor de origine animală, precum și 

cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  

 

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate realiza fie 

prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de 

stocare comunale, fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu 

prevederile Codului de bune practici. 

 Totodată, în funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv construcţie provizorie sau 

permanentă (conform Legii 50/ 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare), 

terenul se poate afla în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă 

dreptul de folosinţă al acestuia.  

 

În cazul investiţiilor noi în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM (unitate vită mare), 

respectarea cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a 
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altor dejecții de origine animală va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, 

emisă de Garda Națională de Mediu.  

În cazul investiţiilor noi în ferme zootehnice mai MARI de 100 UVM, depozitarea şi procesarea 

gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele acordului de mediu eliberat pentru 

ferma respectivă. 

 

Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, termen până 

la care se pot depune solicitări de plată pentru această cheltuială. După această dată, 

cheltuielile aferente depozitării/ gestionării gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine 

animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din FEADR. Excepție de la acest termen: tinerii 

fermieri care au termen de conformare 24 luni de la data instalării ca șef de exploatație pentru 

prima dată într-o exploatație (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală) și investițiile noi care vizează înființarea unei exploatații 

zootehnice, inclusiv capacități de management și de gestionare a dejecțiilor.  

Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea investiției în 

cauză, mai precis la data depunerii Cererii de plată aferentă investiției de conformare.  

  

Pentru încadrarea în termenele impuse prin Notificarea beneficiarului privind selectarea 

Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanţare este necesară, încă de la momentul 

depunerii Cererii de finanțare, începerea demersurilor pentru obținerea documentelor emise 

de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM), având în vedere termenul lung de 

parcurgere a procedurii de evaluare, a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare 

adecvată (dacă ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări). 

 

 Referințe particulare aplicate submăsurilor 6.1 și 6.3, pentru proiecte ce vizează 

investiții în domeniul zootehnic. 

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor și condiţia referitoare la 

existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului 

de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală) conform normelor de mediu sau, în cazul în care 

deține deja o platformă care trebuie modernizată, va descrie platforma existentă (conformă cu 

normele de mediu în vigoare). Prevederile cu privire la respectarea normelor legale vor fi 

verificate la momentul finalizării implementării Planului de afaceri. 

 

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în: 

o Sistem individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să dețină sau să 

prevadă platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole 

pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că 
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nu sunt acceptate ca platforme individuale grămezile de compost cu pat de paie sau 

întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic; 

o Sistem comunal – adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme comunale. 

În cazul în care în Unitatea Administrativ Teritorială în care se află exploatația, respectiv 

în zonele limitrofe acesteia, există o platformă autorizată de gunoi de grajd comunală 

sau un agent economic autorizat în acest sens, solicitanții au obligația de a construi o 

amenajare minimă pentru depozitarea gunoiului de grajd (până la transferarea 

acestuia către Platforma comunală sau preluarea de către agentul economic autorizat) 

şi de a atașa la Cererea de finanțare documente justificative în acest sens.  

Este necesar ca toate aceste elemente să fie descrise detaliat în Planul de afaceri fiind 

verificate în vederea acordării celei de-a doua tranşe de plată.  

 

Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată, se va 

prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire în baza Legii nr 50/1991 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. Autorizația de construire se va prezenta la solicitarea 

celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  care sunt 

propuse prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente, asupra cărora se intervine cu 

modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii 

Cererii de finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține o platformă de gestionare a 

gunoiului de grajd, dacă prin Planul de afaceri se propune renunțarea la componenta 

zootehnică în primul an de implementare a proiectului.  

 Această prevedere se aplică și solicitanților care propun prin Planul de afaceri investiții 

doar în exploatația agricolă. 
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