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MEMORIU  DE PREZENTARE 

INTRODUCERE  

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

PROIECTANT:   SC POTARHI CONCEPT SRL 
BENEFICIAR :   PRIMARIA COMUNEI SANMARTIN 
LUCRAREA:     PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE FERME PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR 
AMPLASAMENT:   SAT CIHEI COMUNA SANMARTIN, JUDET BIHOR, NR. CAD. 66198 SI 50267 
FAZA : P.U.Z. 
Data elaborarii:   2020 

OBIECTUL P.U.Z. 

Solicitari ale temei-program: 
Prezenta lucrare stabileste pe baza analizei situatiei existente in zona parcelarea, schimbarea de destinatie, 
reglementarea si circulatia terenurilor cu nr. Cad. 66198 si 50267 destinate zonei mixte- locuinte si servicii L2 A,B/S, 
si T.A.I. -teren agricol in intravilan in zona I,D,A de productie industriala, agricola si depozitare,respectiv T.A.I. -teren 
agricol in intravilan cu respectarea celorlaltor documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a conditiilor 
particulare generate de teren, de cerintele functionale si de vecinatatile acestuia. 
Pentru a putea dezvolta o zona rurala, e important ca aceasta sa fie sustenabila, din punct de vedere economic. 
Ocupatia principala in mediul rural a ramas agricultura, o resursa care nu e suficient exploatata. 
Romania are un numar foarte mare de ferme mici atat ca suprafata cat si ca dimensiune economica, 45% din ferme 
sunt sub 1 hectar(fermieri mici) ocupand 5% din suprafata terenului destinat agriculturii, 54.1% ferme intre 1 si 100 
ha(medii) ocupand 57% din terenuri, si 0.9% ferme mari de peste 100 hectare(industrial) care ocupa circa 38%.1. Cu 
toate acestea, subventiile acordate de stat pentru fermele de peste 100 ha constau in 51% din totalul fondurilor, in 
timp ce, la fermele sub 100 ha vorbim de restul de 39%. 2. Se poate observa incurajarea unui sistem ce sprijina 
fermele mari . 
Cu toate acestea, micile ferme pot avea o mare importanta in sustenabilitatea sistemelor alimentare regionale, atat ca 
forme individuale, cat si prin asocierea lor, prin coordonare si cooperare. Ele fabrica produse alimentare care pot fi 
utilizate pentru consum propriu sau vandute pentru un anumit venit. Atunci cand ele nu sunt capabile sa isi vanda 
produsele, se pot baza pe autoconsum sau circuitele interne care creaza posibile plase de siguranta in perioadele de 
criza economica3.  Micile ferme diversifica sistemele alimentare. Fiind descentralizate si variate, ele reduc expunerea 
sistemului alimentar la factori de stres, precum schimbari climatice, peste, etc. 
Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata: 
Prin reglementarile propuse in prezentul P.U.Z. se creaza cadrul legal pentru acordarea Autorizatiei de Construire a 
noilor obiective si realizarea profilelor de drum public de 12.00m, prevazute in P.U.G. 

                                                      
1 The future of small scale Romanian farming in Europe, Douglas K. Knight,Octombrie 2010, ECO RURALIS, FOUNDATION POUR UNE TERRE HUMANE, pg 9 

 
2 The future of small scale Romanian farming in Europe, Douglas K. Knight,Octombrie 2010, ECO RURALIS, FOUNDATION POUR UNE TERRE HUMANE, pg 25 

 
3 Report: Initial Conceptual framework ,WP1 Transdisciplinary theory building and analytical framework, 
Stefano Grando, Gianluca Brunori, Karlheinz Knickel, Teresa Pinto-Correia and Lee-Ann Sutherland, pg 22 
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SURSE DE DOCUMENTARE 

 Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (nr. 50/1991, 
republicata); 

 Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata); 

 Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/1998); 

 Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/1994); 

 Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996); 

 Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995); 

 Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995, republicata); 

 Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997); 

 Legea apelor (nr. 107/1996); 

 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); 

 Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000); 

 Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea  

 Legea nr. 350 din 6 iunie 2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

 HGR nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

 Codul civil populatiei; 

 Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al 
ministrului Lucrarilor Publice 

 ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 
de viata al populatiei, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014 

 Planul Urbanistic General comuna Sanmartin, proiect elaborat de S.C. COLLONA PROIECT S.R.L. aprobat 
prin HCL al comunei Sanmartin nr. 273/16.06.2014 completat cu HCL 73/28.01.2016 

 Planul topografic al imobilului – intravilan comuna Sanmartin, sat Cihei, nr. cad. 66198 si 50267 

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 EVOLUTIA ZONEI 

Date privind evolutia zonei:  
Terenul luat in studiu este  situat in localitatea Cihei, judetul Bihor, intravilan; functiunea zonei este zona mixta L2 
A,B/S, L2 A,B, respectiv T.A.I. conform PUG aprobat cu HCL 273/16.06.2014 si 73/28.01.2016  unitati teritoriale de 
referinta: UTR 2 Cihei –  
Potential de dezvoltare: cu privire la organizarea urbanistica a zonei, se propune schimbarea functiunii din zona mixta 
L2 A,B/S, L2 A,B si T.A.I.  in I,D,A – zona de productie industriala, agricola, depozitare,service auto(reparatii, 
tinichgerie,vopsitorie, vulcanizare) respectiv .T.A.I.,teren agricol in intravilan compatibila, prevazuta in P.U.G. 
Sanmartin 

INCADRAREA IN LOCALITATE 

Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea 
cu institutii de interes general: 

 Terenul se afla in vestul localitatii Cihei 

 Accesul la teren se realizeaza de pe drum public cad 64976,care se intersecteaza cu   DC 62 CIHEI 
reglementat prin P.U.G.; 

 In partea estica terenul e delimitat de unitati industriale, situate in zona I,D,A – zona de productie industriala, 
agricola, depozitare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1516
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1516
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1461
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/14220
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/4066
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202841
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/5729
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/21008
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/14582
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15060
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/71833
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63945
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/21860
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/6225
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129029
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129030
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79643
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/18071
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 Din punct de vedere edilitar terenul are posibilitati de extindere utilitati de tip alimentare cu energie electrica si 
apa potabila si canal menajer - avand in vedere ca in localitate exista retele de alimentare cu apa si 
canalizare menajera acestea se vor extinde in timp pentru a deservi si terenul studiat. 

Vecinatati:  

 Nord-zona L2 A,B/S -urbanizare locuinte- in prezent teren agricol liber de constructii 

 Vest zona L2 A,B/S -urbanizare locuinte- in prezent teren agricol liber de constructii 

 Sud: zona TAI – teren agricol in intravilan, 

 Est – zona I,D,A zona de productie industriala, agricola, depozitare, unitati agricole existente, drum public de 
pe care se face accestul pe parcela 
 
 

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Studiile de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUZ, arata ca aceasta zona are potential de dezvoltare 
in domeniul agricol situata in zona industriala a comunei Sanmartin. Dezvoltarea zonei se face prin extinderea zonei 
I,D,A si .T.A.I. existente.  

Primaria Comunei Sanmartin doreste relocarea micilor fermieri situati in zonele rezidentiale si turistice ale comunei. 

PREVEDERI ALE P.U.G. 

Actualul PUG aprobat al comunei prevede ca terenul este destinat zonei mixte- locuinte si servicii L2 A,B/S, L2 A,B, 

respectiv T.A.I. . 

Se propune schimbarea reglementarilor pentru terenurile cu nr. Cad. 66198, respectiv 50267 in zona I,D,A de 

productie industriala, agricola si depozitare,respectiv T.A.I. -teren agricol in intravilan. 

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Posibilitatile de valorificare ale cadrului natural sunt variate in zona: se pot amenaja spatii verzi, cu efect estetic, 

peisager;  relieful este de tip campie; nu exista in zona oglinzi de apa, exista spatii plantate;  exista conditii favorabile 

de fundare ale terenului; conditii favorabile de clima pentru dezvoltarea urbanistica viitoare. 

MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

In aceasta zona circulatia se desfasoara pe drumuri publice, partial modernizate, rezultate din transfer de teren din 
proprietate privata in proprietate publica conform documentatiilor de urbanism aprobate anterior. Circulatia rutiera 
este ilustrata in plansa U03.  

Accesul la parcele se va face din drum public  cu profil de 12.00m, in curs de modernizare relationat cu  DC 62. 

Nr. cad. 64976, drum public al comunei Sanmartin, este in prezent in curs de modernizare si echipare edilitara- apa 
curenta, energie electrica, canalizare 

Se propune realizarea unui drum public pentru deservirea noilor parcele pentru micile ferme si pentru dezvoltarea 
ulterioara a zonei din partea vestica a parcelei.  
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ZONIFICARE FUNCTIONALA: - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

Prin prezentul PUZ, studiul parcelei cu NR. CAD. 66198 si 50267 teren amplasat in UTR 2 Cihei – zona functionala 
L2ab/S-Zona mixta,L2ab si T.A.I., se propun urmatoarele: 
-  schimbarea zonificarii,reglementarea si circulatia terenului. NR. CAD. 66198 SI 50267 din zona functionala 
L2ab/S,L2 a,b-Zona mixta in zona functionala I,D,A, si T.A.I.  
Terenurile reglementate se afla in proprietatea Primariei Comunei Sanmartin. 
Loturile sunt atribuite, conform legii, fermierilor locali, in scopul desfasurarii activitatilor agricole in zona nou 
reglementata pentru a reduce disconfortul creat in zonele rezidentiale/turistice.  
Se urmareste scoaterea fermelor gospodaresti dintre case/locuinte si relocarea lor compacta si cu asigurarea 
unui perimetru de protectie sanitara. La aceasta data  fermele gospodaresti, se  gasesc dispersate in 
comunitate, in imediata vecinatate a caselor/locuintelor(15m – 50 m). Acestea creaza un disconfort si prin 
modul defectos de gestionare al dejectiilor. 
 
Principalele reglementari: 
 
pentru zona I,D,A subzona A -pentru care e necesara instituirea zonei de protectie sanitara de 100m si  
zona I,D,A subzona B - pentru care nu e necesara instituirea zonei de protectie sanitara: 
Retragere aliniament:3.00m de la strada 
Retragere laterala: cu respectarea codului Civil, minim 0.60m, si a normelor sanitare si P.S.I. 
Retragere posterioara: minim 4.00m, retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
Retragerea constructiilor unele fata de altele pe parcela: : cu respectarea codului Civil, minim 0.60m, si a 
normelor sanitare si P.S.I. 
Parcela cu suprafata minima admisa: 500mp 
Regim maxim de inaltime S(D)+P+1E(M) 
Inaltimea maxima a constructiilor: 12.00m  
Front la strada minim: 12.00m  
P.O.T. maxim: 50% 
C.U.T. maxim:  = 1.60 
Se va realiza minim 1 loc de parcare pe lot, se vor realiza locuri de parcare pentru utilajele necesare pentru 
desfasurarea activitatii agricole. Stationarea se va face doar in interiorul parcelei.   
 
 

 LOTIZARE PROPUSA: 
 

NR. CRT. DENUMIRE ZONA FUNCTIONALA SUPRAFATA(MP) 

1 LOT1 I,D,A – SUBZONA A 8,008 

2 LOT2 I,D,A – SUBZONA A 6,000 

TOTAL I,D,A -SUBZONA A   14,008 

3 LOT3 I,D,A – SUBZONA B 2,000 

TOTAL I,D,A -SUBZONA B   2,000 

TOTAL I,D,A   16,008 

4 LOT4 DRUM 6,121 

5 LOT5 T,A,I 23,075 

6 LOT6 T,A,I 1,197 

7 LOT7 T,A,I 10,248 

TOTAL   52,649 
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 BILANT TERITORIAL GENERAL: 
 

 Suprafata (mp) % 

Drum 6,121 mp 11.62%  

Teren reglementat I,D,A, din 
care:  

16,008.00 mp 30.40% 

Constructii (maxim 50%) 8,004.00 mp 15.20% din s. totala 

Zona verde (minim 20%) 4,802.40 mp 9.12% din s. totala 

Circulatii auto si pietonale pe parcela 3,201.60 mp 6.08% din s. totala 

Teren reglementat T.A.I. 34,520.00 mp 57.98% 

TOTAL 52,649.00 mp 100.00% 

 

 BILANT TERITORIAL PE LOTURI : 
 

LOT 1  I,D,A, subzona A 

 Existent Propus 

 MP % MP % 

Teren (neamenajat) 8,008 100%   

Constructii(50%max)   4,004.00 50% 

Circulatii si parcaje   2,402.40 30% 

Spatii verzi(20%min)   1,601.60 20% 

 

LOT 2  I,D,A, subzona A 

 Existent Propus 

 MP % MP % 

Teren (neamenajat) 6,000 100%   

Constructii(50%max)   3,000 50% 

Circulatii si parcaje   2,500 30% 

Spatii verzi(20%min)   1,500 20% 

 

LOT 3  I,D,A, subzona B 

 Existent Propus 

 MP % MP % 

Teren (neamenajat) 2000 100%   

Constructii(50%max)   1000 50% 

Circulatii si parcaje   600 30% 

Spatii verzi(20%min)   400 20% 

DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 

Alimentare cu apa 
 Se propun lucrari necesare pentru extinderea rețelei publice de alimentare cu apa, dezvoltari ale retelelor de 
distributie din zona; modificari ale traseelor retelelor de distributie existente in functie de dezvoltarea retelei de 
drumuri. 

 Apa potabila necesara pentru consum menajer si tehnologic se va asigura din reteaua publica de la SC 
COMPANIA DE APA ORADEA S.A. 
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Canalizare: 
 Canalizarea apelor uzate menajere se va face în mod individual de către fiecare crescător de animale in 
bazin vidanjabile impermeabilizate si transportate periodic la o stație de epurare autorizată pana la extinderea 
canalizarii menajere 

 Canalizarea apelor uzate tehnologic și a apelor pluviale posibil contaminate (spatiile de locare a animalelor si 
cu platformele de depozitare a deseurilor animaliere) rezultate din activitatea de crestere a animalelor, se va realiza 
tot în rezervoare vidanjabile impermeabilizate și gestionate împreună cu dejecțiile rezultate din procesul de creștere 
al animalelor; 

 Dejectiile si apele tehnologice vor fi gestionate si imprastiate pe terenuri conform studiilor OSPA detinute de 
proprietari sau terti 

 Vidanjarea se va asigura cu ajutorul firmelor de specialitate autorizate 

 Apele pluviale de pe suprafetele constructiilor, vor fi colectate si dirijate catre spatii verzi din incinta sau se 
vor folosi sisteme de infiltrare pana la extinderea canalizarii pluviale sau în rețeaua hidrografică locală. 

 Se propun imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare din zona 
 

Alimentare cu energie electrica 
 Se propune asigurarea necesarului de consum electric; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea 

liniilor electrice existente; modernizarea iluminatului public. 
 

Alimentare cu caldura 
 Se propun sisteme de incalzire proprii, se incurajeaza folosirea energiilor alternative 
 

Gospodarirea deseurilor:  
 Se propun amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor; constructii si amenajari 
specifice. 

 Deseurile si dejectiile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare. 

 Fiecare unitate agro-zootehnica sau gospodarie zootehnica per titular de gospodarie va avea incinte închise 
pentru stocarea  dejectiilor provenite din creșterea cabalinelor, taurinelor si caprinelor si rezervoare vidanjabile 
etanșeizate pentru stocarea dejectiilor semilichide provenite din creșterea porcinelor, dimensionate conform legii, 
corelat cu capacitatea maximă de creștere propusă  de către fiecare beneficiar, si a Standardelor pentru depozitarea 
dejectiilor. Standarde pentru ferme Capitolul 3.2. prezentate in anexa 1 a prezentului regulament. 

 Fiecare unitate agro-zootehnica sau gospodarie zootehnica per titular de gospodarie va încheia obligatoriu 
contract pentru preluarea și împrăștierea dejecțiilor cu unități din domeniul explatarii agricole care dețin terenul 
necesar pentru împrăștierea dejecțiilor rezultate și au realizat Studiul OSPA pentru aceste terenuri sau va face 
dovada că deține el însuși terenul și studiul OSPA aferent pentru împrăștierea dejecțiilor rezultate în timpul procesului 
de creștere a animalelor. 
 Pentru faza de executie, deseurile generate sunt deseuri de materiale de constructii. 
-  deseuri amestecuri metalice - cod 17 04 07 generate in timpul lucrarii vor fi predate catre unitati autorizate in preluarea acestor 
deseuri; 
-   pamantul si pietrele - cod 17 05 04 din sapaturi se va refolosi la sistematizarea incintei; 
-   lemnul – cod 17 02 01 va fi reutilizat/preluat de unitati autorizate; 
-   amestecuri din beton - cod 17 01 07 va fi gestionat si depozitat corespunzator .  

 Pentru faza de functionare, deseurile menajere - CODURI DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE 
ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE 
IN ALTA PARTE sunt:  

15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat) 
15 01 01 ambalaje de hârtie si carton  
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 
15 01 04 ambalaje metalice  
15 01 06 ambalaje amestecate  
15 01 07 ambalaje de sticla 
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 Planul de gestionare a deseurilor;  
Pentru faza de executie, deseurile de materiale de constructii vor fi colectate selectiv, in bene special destinate si stocate 
temporar pe amplasament in vederea predarii operatorilor autorizati pentru valorificare/eliminare. 
Vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor. Titularul proiectului va asigura valorificarea sau eliminarea 
deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor unor unitati autorizate; emitentul autorizatiei de construire va indica 
amplasamentul pentru eliminarea deseurilor din constructii, modalitatea de eliminare si ruta de transport pâna la acesta. 
Pentru faza de functionare: depozitarea deseurilor menajere si asimilabile se va realiza pe o platforma betonata, cu acces facil 
din drumul de acces si care va fi dotata cu pubele cu capacitate 1,1mc. Evacuarea deseurilor de pe amplasament se va realiza 
in baza contractului incheiat cu operatorul de salubrizare. 

 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

Se propune realizarea unui drum LOT 4, cu suprafata de 6,121 mp pentru accesul la zona I,D,A care face legatura cu 
drumul public in P.U.G. cu profil de 12.00m situat in partea vestica a zonei studiate. 
Regimul juridic al terenurilor si propunerile privind circulatia terenurilor, precum si suprafetele de teren propuse pentru 
schimb sunt mentionate pe plansa U04- Circulatia terenurilor 
In dezvoltarea utilitatilor publice o prioritate o constituie dezvoltarea sistemului edilitar si realizarea sistemului de 
circulatii.  

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE 

Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG:  - in prezent este prevazuta in PUG  - UTR 
2 Cihei- L2 A,B si L2 A,B,/S;T.A.I. se propune schimbarea in  I,D,A  Zona de productie industriala, agricola, depozitare, , 
respectiv T.A.I. – teren agricol in intravilan. 
Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare:  - modernizarea infrastructurii 
existente(drumuri,echipare tehnico-edilitara) si extinderea infratructurii existente,asfaltarea strazilor existente 
Prioritati de interventie: - modernizarea utilitatilor tehnico-edilitare existente  si extinderea utilitatilor tehnico-edilitare 

Planul urbanistic zonal stabileste, in baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, 
reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a 
terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de 
limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.  
Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administratia locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie pentru 
orice zona, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege. 

 

ANEXE 

 
arh.  CRETU NICOLAE 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL 

PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE FERME PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR 
SAT CIHEI COMUNA SANMARTIN, JUDET BIHOR, NR. CAD. 66198 SI 50267 

                   
 

  
DISPOZITII GENERALE  

Rolul RLU: 
           Regulamentul Local de Urbanism are rolul de a stabili reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor si 
reguli de construibilitate necesare eliberarii Certificatelor de Urbanism si Autorizatiilor de Construire.   

R.L.U. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru o zona din localitate si asigura corelarea 
dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localitatii. Prin planul urbanistic 
zonal se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism – permisiuni si restrictii - necesar a fi 
aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor. 

Baza legala a elaborarii: 
 Documentele care au stat la baza RLU: 
-Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismul  
-Ordinul 176/N/16.08.2000 privind modul de intocmire a planurilor urbanistice 
  zonale 
-H.G. 525/1996-Regulamentul General de Urbanism 

Domeniul de aplicare: 
  Proprietarii terenului, au solicitat intocmirea unei documentatii  faza Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z. )  pentru 
parcelarea terenului in vederea construirii de unitati agricole. 

Suprafata terenului  studiat: 52,649 mp(51,649mp cad 66198 si 1,000 cad 50367)-parcele propuse spre 
reglementare teren amplasat in UTR 2 Cihei  

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. se va 
desfasura dupa cum urmeaza:  

a) pe terenurile prevazute pentru construirea investitiilor propuse se va respecta zonarea functionala 
propusa prin P.U.Z. si se vor respecta conditiile de construibilitate prevazute prin P.U.Z. si regulamentului 
local de urbanism 
 

ZONIFICARE FUNCTIONALA 
Unitati(zone) si subunitati(subzone) functionale : 
1.Unitati(zone) functionale : 
 

ZONA I,D,A-unitati industriale, Agricole si de depozitare,  
 

SUBZONA A-pentru care se impune instituirea zonei de protectie sanitara de 100m  
 
Loturile sunt atribuite, conform legii, fermierilor locali, in scopul desfasurarii activitatilor agricole in zona nou 
reglementata pentru a reduce disconfortul creat in zonele rezidentiale/turistice.  

 

SUBZONA B-pentru care nu se impune instituirea zonei de protectie sanitara de 100m  
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T.A.I. – TEREN AGRICOLE IN INTRAVILAN  
 

ZONA DE PROTECTIE SANITARA PS – 100M DE LA ZONA I,D,A SUBZONA A 
Se instituie zona de protectie sanitara 100m de la zona I,D,A conform legii. 
 

CAPITOLUL IV 

PREVEDERI  LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE 
Prescriptiile pentru fiecare zona functionala sunt urmatoarele: 

ZONA I,D,A-unitati industriale, Agricole si de depozitare,  
 

A) SUBZONA A-pentru care se impune instituirea zonei de protectie sanitara de 100m  
 
Numarul total maxim de capete nu va depasi: 30  cabaline, 100 taurine, 50 porcine si 150 de caprine echivalent a 180 
UVM. În aceste condiții distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate zone de locuinte și perimetrul 
unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației este cel aferent punctului 5 din Ordinul 119/2014 
art.11 lit.1 pct 4. 
2. Ferme de cabaline, peste 20 de capete:…….. 100 m 
5. Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: . . . . . . . . . . 100 m 
11. Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete:……… 100m 
13. Ferme de porci, până la 50 de capete: …….. 100 m 
 

 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani şi ecvidee de mai 
mult de şase luni 

1,0 UVM 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 

Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 

Ovine şi caprine 0,15 UVM 

Scroafe de reproducţie > 50kg 0,5 UVM 

Alte porcine 0,3 UVM 

Găini ouătoare 0,014 UVM 

Alte păsări de curte (*) 0,03 UVM 

Ratele de conversie pot fi mărite ţinând seama de dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi justificate în mod 
corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 
Alte categorii de animale pot fi adăugate în mod excepţional. Ratele de conversie pentru orice astfel de 
categorii se stabilesc ţinând seama de circumstanţe deosebite şi de dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi 
justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

(*)Pentru această categorie, ratele de conversie pot fi reduse ţinând seama de dovezi ştiinţifice care trebuie 
explicate şi justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

 
A.1.) UTILIZARI PERMISE 

 Unitati agroindustriale, agricole, depozite agricole, service auto(reparatii, tinichgerie,vopsitorie, vulcanizare) 

 Numarul total maxim de capete nu va depasi numarul maxim prevazut in Ordinului 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Articolului 11, Aliniatul 
1, , pentru zona de protectie sanitara de 100m. 
 

 
A.2.) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

 Cai de comunicatie rutiere si feroviare 
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 Constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare 

 Lucrari de imbunatatiri funciare 
 

A.3.) UTILIZARI INTERZISE 

 Altele decat cele mentionate anterior 
 

A.4.) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR 

 Parcelele vor avea forma regulata 

 Suprafata minima a parcelei este de 500mp 

 Frontul va fi de minim 12.00m 
 

A.5.) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 

 Constructiile de orice tip se vor retrage minimum 3.00m fata de aliniament 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
A.6.) AMPLASAREA FATA DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELELOR 

 Constructiile se vor retrage cu respectarea Codului Civil, minimum 0.60 de la limita laterala a parcelei, cu 
respectarea distantelor impuse de normele PSI si sanitare 

 Se permit cuplarea si insiruirea unitatilor agricole, agroindustriale, de depozitare agricola, cu respectarea 
distantelor impuse de normele PSI si sanitare 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 

A.7.) AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA A PARCELELOR 

 Constructiile se vor retrage minimum 4.00m fata de limita posterioara a parcelei 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
A.8.) AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEASI PARCELA 

 Amplasarea cladirilor unele fata de altele in cadrul aceleiasi parcele se va face, in functie de caracteristicile si 
destinatia acestora, cu respectarea distantelor impuse de normele PSI si sanitare, precum si a Codului de 

bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole ANEXĂ din 16 iunie 2015 
la Ordinul ministrului mediului, apelor şi padurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 
990/1.809/2015 privind modificare Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii 
dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
A.9.) CIRCULATII SI ACCESE 

 Se vor utiliza drumurile publice si de exploatare existente.  

 Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. 

 Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizatiei de construire, eliberate de 
administratorul acestora. 

 
A.10.) STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 Stationarea autovehiculelor si a utilajelor se va asigura numai in interiorul proprietatilor/parcelelor. 

 Se va realiza minim 1 parcaj auto /lot 

 Se vor realiza locuri de parcare pentru stationarea utilajelor necesare pentru desfasurarea activitatii agricole 
 
A.11.) INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR 

 Regimul maxim de inaltime va fi (S/D)+P+1E(M) 

 Inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi 12.00m 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170906
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69757
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69767
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A.12.) ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 

 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii 
acestora, caracterului zonei. 

 Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de incadrare in peisaj 
 
A.13.) CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR 

 Realizarea echiparii edilitare necesare pentru asigurarea functionarii in conformitate cu normele in vigoare 
privind igiena si protectia mediului a exploatatiilor agricole este obligatorie. 

 Este interzisa deversarea apelor uzate si pluviale posibil contaminate in ape de suprafață. Acestea vor fi 
gestionate in interiorul exploatatiilor agricole, în rezervoare vidanjabile aferente fiecărui tip de apă uzată: 
menajeră, tehnologică+ pluvială posibil contaminată. Apele pluviale convențional curate pot fi conduse în 
rețeaua hidrografică locală. 

 Deseurile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare.  

 Fiecare unitate agro-zootehnica va avea incinte închise pentru stocarea  dejectiilor provenite din creșterea 
cabalinelor, taurinelor si caprinelor si rezervoare vidanjabile etanșeizate pentru stocarea dejectiilor 
semilichide provenite din creșterea porcinelor, dimensionate conform legii, corelat cu capacitatea maximă de 
creștere propusă  de către fiecare beneficiar, si a Standardelor pentru depozitarea dejectiilor. Standarde 
pentru ferme Capitolul 3.2. prezentate in anexa 1 a prezentului regulament. 

 Fiecare unitate agro-zootehnica va încheia obligatoriu contract pentru preluarea și împrăștierea dejecțiilor cu 
unități din domeniul agricol care dețin terenul necesar pentru împrăștierea dejecțiilor rezultate și au realizat 
Studiul OSPA pentru aceste terenuri sau va face dovada că deține el însuși terenul și studiul OSPA aferent 
pentru împrăștierea dejecțiilor rezultate în timpul proceselui de creștere a animalelor. 

 
A.14.) SPATII LIBERE SI PLANTATE 

 Zona verde minim 20%. 
 
A.15.) ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIIOR 

 Executarea noilor constructii se va face numai daca aspectul exterior nu contravine functiunii si nu 
depreciaza aspectul general al zonei si valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii 

 
A.16.) IMPREJMUIRI 

 Imprejmuirea va fi transparenta catre strada cu inaltimea maxima de 2.00m, si cu inaltimea soclului de maxim 
80cm 

 Imprejmuirea laterala, respectiv posterioara va fi transparenta sau opaca cu inaltimea maxima de 2.50m 
 

A.17.) GOSPODARIREA DESEURILOR 

 Se propun amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor; constructii si amenajari 
specifice.  

 Deseurile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare.  

 Deseurile si dejectiile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare. 
Pentru faza de executie, deseurile generate sunt deseuri de materiale de constructii. 
-  deseuri amestecuri metalice- cod 17 04 07 generate in timpul lucrarii vor fi predate catre unitati autorizate in 
preluarea acestor deseuri; 

-   pamantul si pietrele- cod 17 05 04 din sapaturi se va refolosi la sistematizarea incintei; 
-   lemnul –cod 17 02 01 va fi reutilizat/preluat de unitati autorizate; 
- amestecuri din beton- cod 17 01 07 va fi gestionat si depozitat corespunzator .  
Pentru faza de functionare, deseurile generate sunt deseuri menajere 
15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat) 
15 01 01 ambalaje de hârtie si carton  
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 
15 01 04 ambalaje metalice  
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15 01 06 ambalaje amestecate  
15 01 07 ambalaje de sticla 
Planul de gestionare a deseurilor;  
Pentru faza de executie, deseurile de materiale de constructii vor fi colectate selectiv, in bene special destinate si 
stocate temporar pe amplasament in vederea predarii operatorilor autorizati pentru valorificare/eliminare. 
Vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor. Titularul proiectului va asigura valorificarea sau 
eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor unor unitati autorizate; emitentul autorizatiei de 
construire va indica amplasamentul pentru eliminarea deseurilor din constructii, modalitatea de eliminare si ruta de 
transport pâna la acesta. 
Pentru faza de functionare: depozitarea deseurilor menajere si asimilabile se va realiza pe o platforma betonata, cu 
acces facil din drumul de acces si care va fi dotata cu pubele cu capacitate 1,1mc. Evacuarea deseurilor de pe 
amplasament se va realiza in baza contractului incheiat cu operatorul de salubrizare. 
 

A.18.) GOSPODARIREA DEJECTIILOR SI A GUNOIULUI DE GRAJD 

 Fiecare unitate agro-zootehnica va avea incinte închise pentru stocarea  dejectiilor provenite din creșterea 
cabalinelor, taurinelor si caprinelor si rezervoare vidanjabile etanșeizate pentru stocarea dejectiilor semilichide 
provenite din creșterea porcinelor, dimensionate conform legii, corelat cu capacitatea maximă de creștere propusă  
de către fiecare beneficiar, si a Standardelor pentru depozitarea dejectiilor. Standarde pentru ferme Capitolul 3.2. 
prezentate in anexa 1 a prezentului regulament. 

 Fiecare unitate agro-zootehnica va încheia obligatoriu contract pentru preluarea și împrăștierea dejecțiilor cu 
unități din domeniul agricol care dețin terenul necesar pentru împrăștierea dejecțiilor rezultate și au realizat Studiul 
OSPA pentru aceste terenuri sau va face dovada că deține el însuși terenul și studiul OSPA aferent pentru 
împrăștierea dejecțiilor rezultate în timpul procesului de creștere a animalelor. 

 
A.18.1.) AMPLASAREA PLATFORMELOR 

● Apa freatică - platforma nu trebuie situată în zonă cu apă freatică la mică adâncime (mai puţin de 2 m); 
● Distanţa faţă de cursurile de apă - platforma trebuie situată la minim 100 m de orice curs sau corp de apă în scopul 
reducerii riscului de poluare accidentală; 
● Distanţa faţă de terenurile agricole - ar trebui să fie cât mai mică pentru diminuarea costurilor de transport. 
 

A.18.2.) CAPACITATEA DEPOZITELOR DE GRAJD 
Calculul capacităţii necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd se bazează pe cantitatea de fecale  şi urină 

animaliere produse, cantitatea de aşternut utilizată, apa de băut risipită de animale şi/sau de  oameni şi apa pentru 
igienizare şi de durata necesară de stocare. De asemenea, calculul include şi volumul de apă de ploaie căzută pe 
suprafeţele de colectare. Pentru determinarea cantitatii gunoiului de grajd provenita de la diferitele categorii de 
animale, in diverse sisteme de intretinere a animalelor se va consulta ANEXA 1 a prezentului regulament. 

Pentru echivalarea consumurilor şi producţiilor de dejecţii dintre diversele specii de animale de fermă, în România 
este folosită terminologia de UVM (Unitate Vită Mare). Pentru exemplificare, o vacă în greutate de 550-600 kg şi cu o 
producţie anuala de lapte de 6.000 litri este 1 UVM. 

Pe lângă producţia de gunoi de grajd de la animale, pentru rezervoarele de dejecţii lichide/semilichide  şi urină trebuie 
calculată capacitatea suplimentară de depozitare pentru apa pluvială, apa potabilă   risipită de animale şi apa folosită 
la igienizare şi stropire. 

Perioada de stocare a gunoiului de grajd va fi de minim 5-6 luni. 
 

Referitor la apa de ploaie 

Capacitatea rezervoarelor de urină ia în calcul un volum de apă pluvială de până la 0,5 m3 pe UVM  într-un interval de 6 
luni. 
 
Apa potabilă risipită de animale şi apa utilizată la igienizare 

În fermele de porci care folosesc adăpătoare tip suzetă cantitatea de apă risipită poate fi foarte mare. Dacă igienizarea 
se realizează în mod corespunzător, cantitatea de apă utilizată este substanţială şi trebuie adăugată la necesarul de 
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capacitate. Tabelul prezintă cantităţile de apă potabilă risipită şi apă pentru igienizare care pot fi folosite la calcularea 
capacităţii de depozitare necesară. 
 

Productia Apa potabila risipita 
Litri/animal/an 

Apa pentru igienizare 
Litri/animal/an 

PORCINE 0  

Scroafe lactante 15 (0 – 30) 400 (250 – 600) 

Purcei înţărcaţi (7-30 kg), 
pardoseală cu grătar –integral 
sau parţial 

 

15 (0 – 30) 15 (10 – 20) 

Purcei înţărcaţi, pardoseală 
solidă şi aşternut adânc 

15 (0 – 30) 0 

Grăsuni (30-100 kg), 
pardoseală cu grătar – integral 
sau parţial 

75 (0 – 250) 25 (15 – 40) 

Grăsuni (30-100 kg), 
pardoseală cu grătar – integral 
sau parţial 

75 (0 – 250) 0 

BOVINE   

Vaci de lapte, sală de muls 2500-3500 

 
 
Codul de bune practici agricole privind depozitarea şi managementul gunoiului de  grajd prevede următoarele: 
Dejecţii lichide 

 Capacitatea de stocare necesară pentru dejecţiile produse de la fermele zootehnice se va stabili ţinând cont 
de numărul de animale, de modul de transport al dejecţiilor către tancurile  şi bazinele vidanjabile. 
Capacitatea de stocare necesară pentru dejecţiile produse de la fermele zootehnice, în diferite circumstanţe 
luate în calcul, se va stabili încă din faza de proiectare a noii ferme, sau de modernizare a celor vechi, ţinând 
cont de numărul animalelor şi de modul de transport al dejecţiilor către tancurile, bazinele şi platformele de 
stocare. 

 Trebuie evitată diluţia dejecţiilor (deoarece aceasta determina o valoare fertilizantă imprevizibilă). Totuşi, în 
cazul în care se stochează şi efluenţii pluviali, este necesară o capacitate de stocare mai mare  

 Stocarea efluenţilor de la silozuri este recomandată să se facă împreună cu dejecţiile lichide caz în care se va 
lua în calcul şi volumul efluenţilor la proiectarea capacitaţilor de stocare  

 Depozitarea dejecţiilor lichide trebuie să se facă în rezervoare etanşe construite din materiale 
corespunzătoare, impermeabile şi rezistente la coroziune. 

 Pentru realizarea instalaţiilor şi spaţiilor de depozitare trebuie să se respecte următoarele condiţii: 

 Amplasamentul şi zona în care se construiesc se aleg în funcţie de reţeaua hidrografică locală şi de prezenţa 
pădurilor 

 Spaţiile de depozitare să fie situate în apropierea terenurilor agricole 

 Capacitatea de depozitare să fie proiectată în funcţie de numărul de animale 

 Asigurarea etanşeităţii perfecte a spaţiilor de depozitare 

 Utilizarea materialelor de construcţie corespunzătoare, iar instalaţiile să fie fiabile şi de  calitate 
 
 
 

Gunoi de grajd 

 La construcţia depozitelor de bălegar solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază din beton, pereţi 
de sprijin şi sistem de colectare a efluenţilor  
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 Platformele de depozitare a gunoiului trebuie hidroizolate la pardoseală, construite din beton, prevăzute cu 
pereţi înalţi de 2 metri şi cu praguri de reţinere a efluentului şi canale de scurgere a acestuia spre bazinul de 
retenţie  

 Platformele trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces, şi să nu fie 
amplasate în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, ele trebuie amplasate la  cel puţin 50 metri de 
locuinţe sau surse de apă potabilă. 

 Gunoiul se păstrează în aceste platforme îndesat, acoperit cu un strat de pământ de 15 - 20 centimetri 
grosime  

 
 

A.18.3.) PLANUL DE FERTILIZARE 

 Se impune o corectă gestionare a îngrăşămintelor la nivelul exploataţiei agricole sau agro-zootehnice atât în 
scopuri economice cât şi pentru protejarea mediului ambiental. Acest obiectiv se realizează prin alcătuirea 
planului de fertilizare cu azot şi cu ceilalţi nutrienţi, pentru fiecare cultură, respectiv solă sau parcelă ocupată de o 
anumită cultură. 

 Gunoiul se va gestiona prin contracte cu alte exploatatii Agricole care detin Planuri de fertilizare si studii OSPA 

 La baza realizarii planului de fertilizare va sta ANEXA din 16 iunie 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
padurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 990/1.809/2015 privind modificare Ordinului 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii dezvoltării rurale nr. 
1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole 

 Perioada de interdicţie pentru aplicarea gunoiului de grajd pe teren: 
 

Specificare  Perioada de interdictie 

Ingrasaminte organice solide Teren arabil si pasuni 1 noiembrie – 15 martie 

Ingrasaminte organice lichide si 
ingrasaminte minerale 

Teren 
arabil 

Culturi de toamna 1 noiembrie – 1 martie 

Alte culturi 1 octombrie – 15 martie 

Pasuni 

Perioadele când se aplică îngrăşăminte organice trebuie stabilite în funcţie de diferite condiţii: 

  cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creştere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienţilor de 
culturi şi a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puţin jumătate din cantitatea de gunoi stocată în timpul iemii, 
trebuie împrăştiată până la 1 iulie, iar restul până la 30 septembrie sau 31 octombrie, în cazul în care pe terenul 
respectiv se înfiinţează o cultură de toamnă 

 în perioadele definite ca „perioade de interdicţie”, aşa cum sunt prevăzute în Tabelul de mai sus este interzisă 
aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenurile agricole; 
 
CERINTE PRIVIND SIGURANTA 
Se va tine cont de Cerintele privind protectia muncii mentionate in “Sisteme pentru depozitarea dejectiilor. 
Standarde de ferme”, implementat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Depozitarea gunoiului de grajd creează numeroase riscuri privind siguranţa, atunci când acesta se manipulează. 
Manipularea gunoiului de grajd solid se realizează cu încărcătoare şi alte utilaje şi se pot produce accidente grave dacă 
nu sunt operate corespunzător. Gunoiul de grajd semisolid (în special dejecţiile lichide) poate produce emisii de gaze 
toxice pe perioada de depozitare. Gazele pot fi letale şi de aceea trebuie luate măsuri de siguranţă. 
Cerinţe privind securitatea muncii la manipularea gunoiului de grajd solid sau a dejectiilor solide.  

 Folosirea echipamentului trebuie să respecte instrucţiunile producătorului. 

 Nu se intră în zona de operare a sistemului de acţionare a transportorului de gunoi. 

 Nu se pătrunde pe platforma de bălegar în timp ce aceasta se umple/goleşte. 

 Se instalează panouri de avertizare care indică parametrii de funcţionare ai echipamentelor, de exemplu 
încărcătura admisă sau limita de funcţionare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170906
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69757
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69757
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69767
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 Panourile de avertizare trebuie amplasate în locuri vizibile, unde nu sunt deteriorate sau murdărite cu gunoi 
sau praf. 

 În timpul funcţionării utilajelor sau echipamentelor, nu se ating instalaţiile electrice sau firele cu mâna. 

 Orice încărcător trebuie dotat cu un sistem de frânare bun, pentru a imobiliza încărcătura ridicată, precum şi 
cu dispozitive de protecţie separate care să prevină descărcarea accidentală. 

 Nu se pătrunde sub braţul încărcătorului sau în zona lui de funcţionare. 

 Echipamentul sau utilajul, de exemplu încărcătorul cu cupă sau buldozerul montat pe tractor, trebuie să 
lucreze pe o suprafaţă stabilă. 

 Înainte de începerea lucrului, se verifică de fiecare dată starea tehnică a utilajelor. 

 Reparaţiile se fac doar când echipamentul este fix (decuplat). 

 Reparaţiile laborioase trebuie efectuate de către firme specializate. 
 

 
Cerinţe privind securitatea muncii la manipularea dejecţiilor lichide 
Gazele toxice emanate de dejecţiile lichide pot ucide atât fermieri, cât şi animale. Problema apare frecvent deoarece 
personalul nu este conştient de pericolul potenţial atunci când intră într-un rezervor pentru dejecţii lichide sau când 
dejecţiile lichide emană gaze. Este important ca sistemele pentru gestionarea şi depozitarea dejecţiilor lichide să fie 
construite astfel încât să nu necesite accesul în rezervorul pentru dejecţii în vederea operării şi inspectării. 

Aprecieri generale 

 Spaţiile pentru depozitarea gunoiului de grajd trebuie construite din materiale adecvate si dimensionate astfel 
încât să nu creeze riscuri de accidente de muncă. 

 Trebuie respectate reglementările privind construcţiile. 

 Trebuie să se acorde atenţie normelor de mediu privind gunoiul de grajd. 

 Spaţiile pentru depozitarea gunoiului de grajd trebuie să fie împrejmuite, pentru a nu permite accesul 
persoanelor neavizate sau animalelor. 

 
 
 
A.19.) PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (P.O.T.) 

 P.O.T. maxim = 50% 
 
A.20.) COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 

 C.U.T. maxim =  1.60 
 

B) SUBZONA B-pentru care nu se impune instituirea zonei de protectie sanitara conform Ordinului 
119/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 

 
B.1.) UTILIZARI PERMISE 

 Construirea de unitati agroindustriale, depozite agricole, service auto(reparatii, tinichgerie, vopsitorie,  
vulcanizare), altele decat cele agro zootehnice 

 Functiunile propuse vor respecta zonele de protectie sanitara conform Ordinului 119/2014 privind Normele de 
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 
 

B.2.) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

 Cai de comunicatie rutiere si feroviare 

 Constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare 

 Lucrari de imbunatatiri funciare 
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B.3.) UTILIZARI INTERZISE 

 Altele decat cele mentionate anterior 

 Unitati zootehnice 
 

B.4.) REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR 

 Parcelele vor avea forma regulata 

 Suprafata minima a parcelei este de 500 mp 

 Frontul va fi de minim 12.00 m 
 

B.5.) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 

 Constructiile de orice tip se vor retrage minimum 3.00 m fata de aliniament 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
B.6.) AMPLASAREA FATA DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELELOR 

 Constructiile se vor retrage cu respectarea Codului Civil, minimum 0.60 de la limita laterala a parcelei, cu 
respectarea distantelor impuse de normele PSI si sanitare 

 Se permit cuplarea si insiruirea unitatilor agricole, agroindustriale, de depozitare agricola, cu respectarea 
distantelor impuse de normele PSI si sanitare 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 

B.7.) AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA A PARCELELOR 

 Constructiile se vor retrage minimum 4.00 m fata de limita posterioara a parcelei 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
B.8.) AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEASI PARCELA 

 Amplasarea cladirilor unele fata de altele in cadrul aceleiasi parcele se va face, functie de caracteristicile si 
destinatia acestora, cu respectarea distantelor impuse de normele PSI si sanitare 

 Retrageri corp anexa cu respectarea prevederilor din codul civil 
 
B.9.) CIRCULATII SI ACCESE 

 Se vor utiliza drumurile publice si de exploatare existente.  

 Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. 

 Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizatiei de construire, eliberate de 
administratorul acestora. 

 
B.10.) STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 Stationarea autovehiculelor si a utilajelor se va asigura numai in interiorul proprietatilor/parcelelor. 

 Se va realiza minim 1 parcaj auto /lot 

 Se vor realiza locuri de parcare pentru stationarea utilajelor necesare pentru desfasurarea activitatii agricole 
 
B.11.) INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR 

 Regimul maxim de inaltime va fi (S/D)+P+1E(M) 

 Inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi 12.00 m 
 
B.12.) ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 

 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii 
acestora, caracterului zonei. 

 Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de incadrare in peisaj 
 
B.13.) CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR 
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 Realizarea echiparii edilitare necesare pentru asigurarea functionarii in conformitate cu normele in vigoare 
privind igiena si protectia mediului a exploatatiilor agricole este obligatorie. 

 Este interzisa deversarea apelor uzate in reteaua hidrografica locala. Acestea vor fi gestionate in interiorul 
exploatatiilor agricole. 

 Deseurile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare.  
 
B.14.) SPATII LIBERE SI PLANTATE 

 Zona verde minim 20%. 
 
B.15.) ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIIOR 

 Executarea noilor constructii se va face numai daca aspectul exterior nu contravine functiunii si nu 
depreciaza aspectul general al zonei si valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii 

 
B.16.) IMPREJMUIRI 

 Imprejmuirea va fi transparenta catre strada cu inaltimea maxima de 2.50m, si cu inaltimea soclului de maxim 
80cm 

 Imprejmuirea laterala, respectiv posterioara va fi transparenta sau opaca cu inaltimea maxima de 2.50m 
 

B.17.) GOSPODARIREA DESEURILOR 

 Se propun amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor; constructii si amenajari 
specifice.  

 Deseurile de orice natura vor fi gestionate/evacuate in conformitate cu normele in vigoare.  
 
 
B.18.) PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (P.O.T.) 

 P.O.T. maxim = 50% 
 
B.19.) COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 

 C.U.T. maxim =  1.60 
 

C) T.A.I. – TEREN AGRICOLE IN INTRAVILAN  
C.1.) UTILIZARI PERMISE 

 Lucrari de utilitate publica de interes national sau local admise in conditiile Legii nr. 18/1991 

 Imprejmuiri 

 Plantari de vegetatii inalte, medii si mici 

 Nu se permite stabulatia libera a animalelor 

 Monitorizarea fermelor si a terenului agricol, precum si respectarea prezentului regulament va cadea 
in sarcina Consiliului Local Sanmartin 

 
C.2.) UTILIZARI PERMISE CU CONDITII 

 Cai de comunicatie rutiere si feroviare, cu obtinerea acordului de mediu si al Ministerului Agriculturii 

 Constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare, cu obtinerea acordului de mediu si al Ministerului Agriculturii 

 Lucrari de imbunatatiri funciare, cu obtinerea acordului de mediu si al Ministerului Agriculturii 

 Nu se permite stabulatia libera a animalelor 
 
C.3.) UTILIZARI INTERZISE 

 Altele decat cele mentionate anterior 
 

C.4.) IMPREJMUIRI 

 Se recomanda imprejmuiri transparente, cu inaltimea soclului de maxim 80cm. 
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 Inaltimea maxima a imprejmuirii va fi de 2.50m 
 

 

D) ZONA DE PROTECTIE SANITARA PS – 100M DE LA ZONA I,D,A SUBZONA A 
Se instituie zona de protectie sanitara 100m de la zona I,D,A conform legii. 
Pentru stabilirea zonei de protectie se vor converti efectivele in unitati de vita mare (UVM), conform anexei II 
din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/669 AL COMISIEI din 28 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul 
programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită 
mare, precum si a ANEXEI din 16 iunie 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi padurilor şi al ministrului agriculturii şi 

dezvoltarii rurale nr. 990/1.809/2015 privind modificare Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului 
agriculturii dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, si anume: 
 

ANEXA II: Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare ("UVM") menţionate la articolul 9 
alineatul (2) 
 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani şi ecvidee de mai 
mult de şase luni 

1,0 UVM 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 

Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 

Ovine şi caprine 0,15 UVM 

Scroafe de reproducţie > 50kg 0,5 UVM 

Alte porcine 0,3 UVM 

Găini ouătoare 0,014 UVM 

Alte păsări de curte (*) 0,03 UVM 

Ratele de conversie pot fi mărite ţinând seama de dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi justificate în mod 
corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 
Alte categorii de animale pot fi adăugate în mod excepţional. Ratele de conversie pentru orice astfel de 
categorii se stabilesc ţinând seama de circumstanţe deosebite şi de dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi 
justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

(*)Pentru această categorie, ratele de conversie pot fi reduse ţinând seama de dovezi ştiinţifice care trebuie 
explicate şi justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

 

Aplicarea îngrăşămintelor minerale şi organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe) 
Aplicarea îngrăşămintelor pe pajişti conduce la următoarele efecte pozitive: 

 creşterea producţiei, în mod deosebit ţinând cont de faptul că terenurile cu pajişti au în general o clasă de calitate 
coborâtă; 

 repartizarea producţiei pe coase - pe pajiştile permanente, în special pe cele degradate, după prima recoltare, 
care în unele cazuri depăşeşte 80 % din producţia anuală, plantele otăvesc greu ceea ce face ca să se obţină un 
număr mic de recolte pe an şi slabe cantitativ. Pe pajiştile puternic degradate se obţine o singură recoltă în cursul 
anului, iar în cazul altor pajişti două sau trei recolte, dar cu ponderea cea mai mare la prima recoltă. Administrarea 
îngrăşămintelor duce la o repartizare mai uniformă a producţiei alături de faptul că determină sporirea recoltei. 

 îmbunătăţirea compoziţiei floristice a pajiştilor (creşterea participării gramineelor valoroase); 

 creşterea cantităţii de proteină brută din plante, a digestibilităţii şi consumabilităţii acestora. 
 

Aplicarea îngrăşămintelor organice pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe) se supune condiţiei de a nu se depăşi doza de 170 
Kg N ha/an şi de a nu se  aplica în perioadele de interdicţie. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170906
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69757
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/69767
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Exploataţiile care nu deţin studii agrochimice vor respecta standardele maxime privind cantităţile de îngrăşăminte, prevăzute în 
tabelele urmatoare: 
 
┌──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐ 

│    Specia de animale     │Cantitatea de azot     │  Cantitatea de azot din   │ 

│                          │din gunoiul proaspăt   │ gunoiul maturat aplicat   │ 

│                          │aplicat pe teren fără  │       pe teren            │ 

│                          │perioadă de stocare    │                           │ 

│                          │(în perioadele permise)│                           │ 

├──────────────────────────┼──────────┬────────────┼────────────┬──────────────┤ 

│                          │  Solid   │   Lichid   │    Solid   │     Lichid   │ 

│                          ├──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│                          │ Kg(N)/an │Kg(N)/an    │   Kg(N)/an │    Kg(N)/an  │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│            (1)           │    (2)   │      (3)   │       (4)  │      (5)     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Vaci de lapte - sistem    │          │            │            │              │ 

│intensiv (ferme cu mai    │          │            │            │              │ 

│mult de 50 vaci)          │    64.77 │     72.07  │    45.90   │     51.07    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Vaci de lapte - sistem    │          │            │            │              │ 

│mediu(ferme cu 10-49 vaci)│    54.49 │     60.64  │   40,00    │     44.36    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Vaci de lapte - sistem    │          │            │            │              │ 

│gospodăresc (ferme cu 1-9 │          │            │            │              │ 

│vaci)                     │    48.27 │     53.80  │   36.42    │     40.59    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Bivoliţe pentru lapte     │    44.50 │     49.54  │   33.66    │     37.48    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Juninci                   │    41.84 │     46.55  │   29.83    │     33.19    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Bovine peste 2 ani -      │          │            │            │              │ 

│masculi                   │    44.40 │     49.48  │   31.62    │     35.24    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Bovine intre 1-2 ani      │    41.96 │     45.83  │   29.92    │     32.67    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Bovine sub 1 an           │    25.15 │     20.20  │   18.14    │     14.57    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Scroafe cu purcei - sistem│          │            │            │              │ 

│gospodăresc (ferme cu 1-49│          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    27.09 │     30.13  │   23.47    │     26.10    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Scroafe cu purcei - sistem│          │            │            │              │ 

│mediu (ferme cu 50-999    │          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    27.35 │     30.40  │   23.07    │     25.35    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Scroafe cu purcei - sistem│          │            │            │              │ 

│intensiv (ferme peste 1000│          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    27.48 │     30.57  │   22.62    │     25.15    │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Pentru ferme specializate │          │            │            │              │ 

│în creşterea porcilor doar│          │            │            │              │ 

│pe un anumit segment de   │          │            │            │              │ 

│greutate                  │          │            │            │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci sub 20 kg greutate│    2.29  │      2.54  │    1.84    │     2.04     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci 20-50 Kg - sistem │          │            │            │              │ 

│gospodăresc (ferme cu 1-49│          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    1.58  │      1.75  │    1.34    │     1.49     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci 20-50 kg - sistem │          │            │            │              │ 

│mediu (ferme cu 50-999    │          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    1.61  │      1.80  │    1.33    │     1.48     │ 
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├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci 20-50 kg - sistem │          │            │            │              │ 

│intensiv (ferme peste 1000│          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    1.64  │      1.82  │    1.31    │     1.46     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci la îngrăşat (peste│          │            │            │              │ 

│50 kg)-sistem gospodăresc │          │            │            │              │ 

│(ferme cu 1-49 porcine)   │    3.78  │      4.21  │    3.21    │     3.57     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci la îngrăşat (peste│          │            │            │              │ 

│50 kg) - sistem mediu     │          │            │            │              │ 

│(ferme cu 50-999 porcine) │    3.86  │      4.31  │    3.18    │     3.56     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci la îngrăşat (peste│          │            │            │              │ 

│50 kg) - sistem intensiv  │          │            │            │              │ 

│(ferme peste 1000 porcine)│    3.93  │      4.36  │    3.15    │     3.50     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Pentru ferme care cresc   │          │            │            │              │ 

│porci pentru întregul     │          │            │            │              │ 

│ciclu de viaţă            │          │            │            │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci - sistem          │          │            │            │              │ 

│gospodăresc (ferme cu 1-49│          │            │            │              │ 

│porcine)                  │    7.65  │      8.50  │    6.39    │      7.1     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│● Porci - sistem mediu    │          │            │            │              │ 

│(ferme cu 50- 999 porcine)│    7.05  │      7.87  │    5.85    │     6.53     │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Ovine                     │   13.96  │            │   13.96    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Caprine                   │   15.88  │            │   15.88    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Cai                       │   46.54  │            │   46.54    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Pui de carne - sistem     │          │            │            │              │ 

│intensiv (ferme peste 3000│          │            │            │              │ 

│păsări)                   │    0.03  │            │    0.03    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Pui de carne - sistem     │          │            │            │              │ 

│mediu şi gospodăresc      │          │            │            │              │ 

│(ferme sub 3000 păsări)   │    0.05  │            │    0.05    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Găini ouătoare - sistem   │          │            │            │              │ 

│intensiv (ferme peste 3000│          │            │            │              │ 

│păsări)                   │    0.32  │            │    0.32    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Găini ouătoare - sistem   │          │            │            │              │ 

│mediu şi gospodăresc      │          │            │            │              │ 

│(ferme sub 3000 păsări)   │    0.30  │            │    0.30    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Alte găini / pui / cocoşi │          │            │            │              │ 

│- sistem intensiv (ferme  │          │            │            │              │ 

│peste 3000 păsări)        │    0.38  │            │    0.38    │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Alte găini / pui/ cocoşi -│          │            │            │              │ 

│sistem mediu şi           │          │            │            │              │ 

│gospodăresc (ferme sub    │          │            │            │              │ 

│3000 păsări)              │    0.24  │            │     0.24   │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Curcani                   │    0.57  │            │     0.57   │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 

│Raţe                      │    0.49  │            │     0.49   │              │ 

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ 
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│Gâşte                     │    0.81  │            │     0.81   │              │ 

└──────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘ 

Momentul aplicării lor depinde de compoziţia floristică a pajiştii. În general, se recomandă aplicarea gunoiului 
primăvara, dar în cazul în care pajiştea este caracterizată de graminee precoce (care pornesc în vegetaţie la temperaturi sub 
5°C care definesc intervalul de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor) este recomandată aplicarea îngrăşămintelor toamna, 
deoarece momentul optim din primăvară se află în timpul perioadei de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor.Îngrăşămintele se 
pot aplica fracţionat în funcţie de managementul pajiştii, caracterizat prin numărul de coase.  

Se recomandă fracţionarea dozelor de azot aplicate astfel 40% pentru prima coasă (posibil de împărţit în 15% în Martie 
şi 25% în Aprilie), 35 % pentru coasa a doua (Mai 20 %, Iunie 15 %) şi 25% pentru coasele următoare (Iulie - 15 %, August 
10%).În general gunoiul de grajd s-a folosit la culturile de câmp, utilizarea lui pe pajişti fiind mai frecventă în zonele submontane 
şi montane cu suprafeţe restrânse de teren arabil. De altfel, datorită faptului că pe pajiştile naturale el nu se încorporează în sol, 
folosirea lui dă rezultate mai bune în zonele cu precipitaţii suficiente. Efectul remanent al fertilizării pajiştilor cu gunoi este de 4-6 
ani, dar cele mai mari sporuri se obţin în anul 2 şi 3 de la aplicare. 

Gunoiul de grajd este considerat ca cel mai bun îngrăşământ organic, atât prin compoziţia chimică complexă, cât şi 
datorită efectului deosebit de favorabil pe care îl are asupra producţiei şi mai ales asupra compoziţiei vegetaţiei pajiştilor. Pentru 
ca gunoiul de grajd să fie mai bine valorificat pe pajişti, cu o mai bună repartizare în timp a lucrărilor şi cu rezultate agronomice 
corespunzătoare se recomandă compostarea acestuia. Compostul nu riscă să se regăsească în fân dacă este aplicat în cantităţi 
mai mici de 15-20 t/ha (ceea ce corespunde la 30-40 t/ha de gunoi de grajd proaspăt). Aplicarea compostului se poate face pe o 
lăţime mai mare de lucru decât cea corespunzătoare altor forme de îngrăşăminte organice deoarece compostul este omogen şi 
are o granulometrie mai fină. În acest mod se reduce tasarea solului care este un factor limitativ în contextul în care terenurile 
acoperite de păşuni sunt în climate mai umede. Compostul determină proliferarea speciilor valoroase de graminee şi 
leguminoase perene, furajul având o mai bună digestibilitate şi un grad de conversie în produse animaliere mai ridicat decât cel 
obţinut prin fertilizare minerală. 

 

CAPITOLUL V 

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA(UTR) 

Acestea reprezinta suportul grafic al prescriptiilor din regulament. UTR-urile, reprezinta instrumentele operationale in 
sprijinul reglementarilor specifice din P.U.G., se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate 
morfologica si functionala. Ele se contureaza prin strazi si limite cadastrale, pe baza functiunii predominante ce 
permite stabilirea categoriilor de interventie. Stabilirea UTR-urilor pe zone functionale s-a facut in cadrul PUG. In 
cadrul PUZ, UTR-urile se preiau ca atare si se detaliaza pe unitati si subunitati functionale. Pentru unitatile si 
subunitatile cu caracteristici similare se poate formula si aplica acelasi set de prescriptii.  

 
  
 
 

               Arh. CRETU NICOLAE    
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Anexa 1 
         Producţia de Capacitatea 

Categoria 
 

Sistemul de 
 

Aşternut 
  

Tipul de gunoi de 
 

gunoi, inclusiv       

de animal 
 

întreţinere 
 

[kg/animal/zi] 
  

grajd rezultat 
 

aşternutul 
de stocare 

     [m
3
/animal/lună] 

         [kg/animal/zi]  

Stabulaţie liberă         
           

Viţei 
Aşternut adânc, boxe  

1 – 2 
  Gunoi de grajd  

6 –10 0,25 - 0,40 
colective 

   
solid 

 

        

 Pardoseală grătar, 
- 

 
Dejecţii semilichide 

 
7– 12 0,25 - 0,45  

întreţinere în grupuri 
  

         

Juninci 
  

3 - 5 
  Gunoi de grajd 

20-25 0,75 - 0,95 
Aşternut adânc 

  

solid        

 Aşternut adânc în         
 zona de odihnă, 

2 - 4 
  Gunoi de grajd 

20-26 0,70 - 0,90  

pardoseală de beton 
  

solid         

 în zona de defecaţie         

 Cuşete individuale de         
 odihnă cu aşternut, 

2 - 3 
  Gunoi de grajd 

18-26 0,65 - 0,95  
pardoseală de beton 

  
solid         

în zona de defecaţie 

Tăuraşi  Aşternut adânc 3  Gunoi de grajd solid 28-38 1,10 - 1,4 

  Aşternut adânc în        

  zona de odihnă,        

  pardoseală de 2 - 3  Gunoi de grajd solid 28-40 1,0 - 1,3 

  beton în zona de        

  defecaţie        

 Pardoseală grătar -  Dejecţii semilichide 30-40 0,9 - 1,3 

 Aşternut adânc,        
 pardoseală cu auto- 

2 - 3 
 

Gunoi de grajd solid 28-38 1,05 - 1,4  
curăţare cu o pantă 
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 de 8%        
  Aşternut adânc în         

Vaci de zona de odihnă,        

lapte pardoseală de 4 - 5  Gunoi de grajd solid 40-50 1,4 - 1,8 

 beton în zona de        
 defecaţie        

 Aşternut adânc în    
30-35 1,1 - 1,3  

zona de odihnă, 
  

Gunoi de grajd solid        

 pardoseală cu 3 - 5 +     
 grătar în zona de   dejecţii semilichide 

10 -15 0,3 - 0,5  

defecaţie 
   

        

  Aşternut adânc în        
  zona de odihnă, 

4 - 6 
 

Gunoi de grajd solid 45-50 1,6 - 1,9   
pardoseală cu 

 
         

  auto-curăţare        

  Cuşete individuale        
  de odihnă cu        

  aşternut, 
2 - 3 

 
Gunoi de grajd solid 45-50 1,6 - 1,9   

pardoseală de 
 

         

  beton în zona de        

  defecaţie        

  Cuşete individuale        

  de odihnă,        

  pardoseală cu -  Dejecţii semilichide 40-52 1,20 - 1,60 

  grătar în zona de        
  defecaţie        
           

Sistem de stabulaţie legată        

Viţei 
  Aşternut adânc  

1 - 2 
 

Gunoi de grajd solid  6-10 0,25 - 0,40  

(în grup) 
 

         

  Pardoseală grătar 
- 

 
Dejecţii semilichide 7-12 0,25 - 0,45   

(în grup) 
 

         

Tăuraşi 

  Standuri  
1 - 2 

 
Gunoi de grajd solid  28-35 1,0 - 1,3   

cu aşternut 
 

         

   Standuri fără        

   aşternut, canal -  Dejecţii semilichide 30-40 0,9 - 1,2 

   acoperit cu grătar         

   Standuri  
1-2,5 

 
Gunoi de grajd solid 18-23 0,8 – 1,0 

Juninci 
  

cu aşternut 
 

         

   Standuri cu        

   aşternut, canal -  Dejecţii semilichide  20– 27 0,6 - 0,8 

   acoperit cu grătar        

Vaci de   Standuri 2-3,5  Gunoi de grajd 45-55 1,5 - 1,9 

lapte cu aşternut 
  

solid 
  

      

   Standuri fără        
   aşternut, sistem    

Dejecţii 
   

   
auto-curăţare - 

 
40-45 1,2 - 1,5     

semilichide    
continuă acoperit 

      

          

   cu grătare        

 
Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a porcinelor. 

 

Categoria 
 

Sistemul de 
 

Aşternut 
   Producţia de gunoi,  Capacitatea de 

   Tipul de gunoi  inclusiv aşternut  stocare 

de animal 

 

întreţinere 

 

[kg/animal/zi] 

   

     [kg/animal/zi]  [m
3
 /animal/lună] 

Vieri  Pardoseală solidă 3 - 4  Gunoi de grajd 12-16 0,5 - 0,7 
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cu aşternut 

 
solid          

           

Scroafe  
Aşternut adânc 2 - 3 

 Gunoi de grajd 
10-14 0,45 - 0,6 

gestante 
  

solid          

  Aşternut adânc în         

  zona de odihnă,  

0,8 – 1,2 

 
Gunoi de grajd 

12-17 0,45 - 0,65 
  

pardoseală beton 
  

    
solid   

în zona de 
       

          

  defecaţie         

  Pardoseală solidă         

  în zona de odihnă,    
Dejecţii 

    
  

pardoseală grătar 0,1 - 0,25 
 

10-15 0,3 - 0,45    
semilichide   

în zona de 
       

          

  defecaţie         

 
 
 
 

 

 
 
 
         

 

 
 
 
 
Pardoseală solidă 
în zona de odihnă 

4 - 5 
 Gunoi de grajd 

14-16 0,6 - 0,7 
Scroafe 
lactante 

 

şi zona de 

 

solid         

  defecaţie         

  

 
 
Pardoseală    

 
 
 
Dejecţii 

    
  

acoperită parţial ori 
 

0,05 – 0,1 
 

15-20 0,45 - 0,6     

semilichide   
total cu grătar. 

       
          

Purcei  
Aşternut adânc 0,5-1 

 
Gunoi de grajd 2 - 3 0,15 - 0,2 

înţărcaţi 
  

          

  Zonă de odihnă cu         

  aşternut,  
0,15 – 0,3 

 
Gunoi de grajd 

 
1,5 – 2,5 

 
0,1 – 0,15   pardoseală solidă     

  în zona de         

  defecaţie         

  Pardoseală  
0,05 – 0,1 

 Dejecţii 
1 - 2 

 
0,09 – 0,1   

acoperită  c u grătar 
  

semilichide 
 

         

Grăsuni  Aşternut adânc  1 – 3  Gunoi de grajd 4 - 7  0,25 – 0,35 

  Zona de odihnă cu         

  aşternut,         

  pardoseală solidă  0,3 – 0,5  Gunoi de grajd  3 – 5  0,2 – 0,4 

  în zona de         

  defecaţie         

  Pardoseală parţial    Dejecţii 
semilichide 

    
  acoperită cu 

gratare 

 

0,05 – 0,1 

 

5 - 8 

 

0,15 – 0,25       

 
 

 

Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a cabalinelor. 

    
Excremente + 

  Producţia de  
Capacitatea de   

Sistemul de 
  

Tipul de gunoi gunoi, inclusiv 
 

Categoria de   aşternut   stocare  

adăpost 
  

rezultat aşternut 
 

animal   [kg/animal/zi]   [m
3
/animal/lună] 

       [kg/animal/zi]   
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Mânz peste un an Aşternut  17 + 5 kg aşternut  Bălegar 22 1,0 

(400 kg)          

Iapă, armăsar, cal Aşternut  25 + 5 kg aşternut  Bălegar 30 1,38 

castrat (600 kg)          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producţia de gunoi în diferite sisteme de întreţinere a ovinelor.  
 

Categoria de Sistem de 

 

Aşternut 

   Producţia de 
gunoi, inclusiv 

  

  
Tip de gunoi 

de grajd 
  

Capacitatea de  
stocare 

animal 
  

adăpost 
 

[kg/animal/zi] 
  

aşternut 
 

    aşternut   [m
3
/animal/lună] 

         [kg/animal/zi]   
            

Miel  de  3,5 luni Aşternut 0,3  Bălegar 1,5 0,050 

sau cârlan            

Mioară de 12 luni Aşternut 0,4  Bălegar 2,5 0,083 

Oaie-mamă, berbec Aşternut 0,5  Bălegar 2,8 0,093 

şi batal de 12 luni          

Berbec şi batal Aşternut 0,4  Bălegar 4 0,133 
 


