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COMISIA INTERMINISTERIAL Ă PENTRU APLICAREA 
PLANULUI DE AC ŢIUNE PENTRU PROTECŢIA APELOR 

ÎMPOTRIVA POLU ĂRII CU NITRA ŢI DIN SURSE AGRICOLE 
 

Potrivit prevederilor art.6, alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluarii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care Comisia stabileşte Programele de acţiune 
pentru zonele vulnerabile, 

 

In temeiul art.2 alin.(8), al Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin 
Ordinul nr.452/105.951/2001, al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi 
al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Comisia pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluarii cu nitra ţi proveniţi din surse agricole, emite 
următoarea  

 

 

DECIZIE 

ART.1 

 

Se aprobă Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din 
surse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
decizie. 
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ART.2 

 În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei Decizii, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţiile pentru agricultură judeţene 
distribuie prezenta Decizie primăriilor din localităţile declarate zone 
vulnerabile la nitraţi în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.1552/743/2008, pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există 
surse de nitraţi din activităţi agricole, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 851/18.12.2008.  
 

ART.3 

Până la sfârşitul anului 2010 primarii unităţilor administrativ-teritoriale 
declarate zone vulnerabile la nitraţi din surse agricole elaborează cu sprijinul 
Direcţiilor pentru agricultură judeţene, a Oficiilor de studii pedologice şi 
agrochimice precum şi a Camerelor agricole judeţene şi supun spre aprobare 
Consiliilor locale un plan de acţiune la nivel local care va cuprinde măsuri 
din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi, termene de 
îndeplinire şi surse de finanţare. 

 

 ART.4 

Conform Ordinului 1072/2003 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 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, Administraţia Naţională „Apele Române” prin 
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Administraţiile bazinale de apă şi Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului- ICPA 
Bucureşti prin Oficiile 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 zonele vulnerabile la nitraţi din surse 
agricole 

 

ART.5 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţiile pentru 
agricultură  judeţene şi Ministerul  Mediului şi Pădurilor prin Garda 
Naţională de Mediu controlează modul de aplicare a Programului de 
acţiune pentru zonele vulnerabile la nitrati şi raportează semestrial 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, stadiul implementării acestui program. 
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