COMUNICAT DE PRESĂ

Ref.: Crescătorii de animale din zona localității Miercurea Nirajului, județul Mureș, vor
beneficia de o platformă de depozitare a gunoiului de grajd, finanțată de Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor și Primăria orașului
București, 3 septembrie 2020

Marți, 1 septembrie 2020, a fost semnată recepția de terminare a lucrărilor la platforma de
depozitare a gunoiului de grajd din orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș. Astfel, Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) continuă finalizarea investițiilor în infrastructura destinată
depozitarii gunoiului de grajd.
Finanțarea a fost făcută prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, implementat
de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Fondurile sunt asigurate de Guvernul
României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială. Platforma are o capacitate de stocare de
2.279 mc pe an și a fost calculată, încă din faza de proiectare, ținând cont de numărul de animale
existente în zonă.
Platforma urmează să fie exploatată de autoritatea locală, în beneficiul crescătorilor de animale
din zonă, cu ajutorul utilajelor deja furnizate: tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină
de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă.
Depozitarea gunoiului de grajd pe platforme comunale este soluția optimă pentru stoparea
poluării apei cu nitrați, generată de dejecțiile de la animale. Comunitățile unde există gospodării
sau mici ferme în care se cresc animale se confruntă cu lipsa capacităților de stocare a
bălegarului. Pus la întâmplare, acesta poluează apa subterană și pe cea de suprafață, prin
scurgerile fracției lichide. Rezultatul: apă cu exces de nitrați în fântânile din curțile oamenilor
și riscuri de îmbolnăvire, în special la copiii până în 3 ani, la care se adaugă eutrofizarea apelor
de suprafață, respectiv moartea faunei acvatice.
„Reducerea poluării apelor cu nitrați din surse agricole rămâne una din preocupările noastre
continue. Pentru că acest tip de poluare afectează direct potabilitatea apei din fântânile
oamenilor, scăzând dramatic calitatea vieții în mediul rural. Autoritățile locale din zonele unde
există animale, localizate în ferme mici sau gospodării, care, în general, nu au posibilitatea
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gospodăririi corecte a dejecțiilor animaliere rezultate, ar trebui să înceapă, în număr mai mare,
să își sprijine locuitorii prin construirea de facilități comune pentru depozitarea gunoiului de
grajd”, a declarat Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Valoarea totală a platformei este de 2.057.067, lei inclusiv TVA. Eforturile investiționale au fost
suportate în proporție de aproximativ 96% de către MMAP, contribuția locală a comunei Batoș
fiind de aproximativ 4% și constând în contravaloarea serviciilor de proiectare. Investiția urmează
să fie monitorizată de către MMAP, pe toată durata de viață a acesteia.
Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare.
Comuna Miercurea Nirajului este a patra din județul Mureș care beneficiază de investițiile
Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, după Crăiești și Gornești, finalizate în
perioada 2008-2017 și Batoș, finalizată anul acesta. Până la finalul lunii martie 2022 vor mai fi
construite, numai în județul Mureș, încă trei platforme, în localitățile Bichiș, Iernut și Tăureni.
O hartă completă a platformelor comunale pentru gunoiul de grajd se găsește aici:
https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd. Tot pe această pagină web se găsesc
informații foarte utile pentru fermieri, cum ar fi calculatorul pentru dimensionarea unei
platforme individuale pentru stocare gunoiului de grajd și indicații pentru construcția, cu costuri
foarte mici, a unei platforme individuale cu folie impermeabilă, destinată depozitării temporare
a bălegarului.
Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a
implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul
este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat
un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată
pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 80 de comunități locale.
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