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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

 

COMISIA PENTRU APLICAREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU  

PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAŢI  

DIN SURSE AGRICOLE 

 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Planul de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la stabilirea programelor de 

acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 

în temeiul art. 2 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a 

Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul nr. 452/105.951/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

Comisia pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluarii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, emite următoarea  

 

DECIZIE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

(2) Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole se aplică la nivelul întregului teritoriu al României. 

 

Art. 2 (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei Decizii, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţiile pentru agricultură judeţene distribuie prezenta 

decizie autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

(2) Până la data de 31 decembrie 2013, autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole elaborează şi 

supun aprobării consiliilor locale un plan de acţiune la nivel local, care cuprinde măsurile 

prevăzute în programul de acţiune, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare. 

(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene, prin Oficiile de studii pedologice şi agrochimice 

şi Camerele agricole judeţene asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru elaborarea planului de acţiune la nivel local şi realizează centralizarea 

acestora în vederea raportării anuale către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

Art. 3 Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţiile bazinale de apă şi 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

- ICPA Bucureşti, cu sprijinul Oficiilor de studii pedologice şi agrochimice elaborează 

schemele de monitorizare pentru nitraţi din surse agricole în apele de suprafaţă, subterane, 

respectiv sol, în vederea stabilirii eficienţei Programului de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
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1.072/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului pentru înfiintarea Sistemului 

suport naţional integrat de monitorizare, supraveghere, control şi decizii pentru reducerea 

aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi a 

Ordinului nr. 242/197/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru înfiinţarea Sistemului suport naţional integrat 

de monitorizare, supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi 

proveniţi din surse agricole în sol şi a Sistemului de management al rezidurilor organice 

provenite din agricultură. 

 

Art. 4 Ministerul  Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Garda Naţională de Mediu şi 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru agricultură judeţene, 

controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole şi raportează anual Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării 

acestui program. 

 

 

 

 

Preşedintele 

   

Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole 

 

 

 

 

 

 

 


