
Pla$orme 
individuale pentru 
depozitarea 
gunoiului de grajd

Acest material face parte din raportul de analiza privind 
impactul prac4cilor Agricole din fermele mici asupra 
calității apei – aspect privind depozitarea neconformă a 
gunoiului de grajd si masuri de atenuare 

Material realizat in cadrul Proiectului WaterProtect



Inainte de 
toate….

Încă din stadiul de proiectare şi construcţie a depozitelor, 
bazinelor şi incintelor pentru depozitarea îngrăşămintelor
organice se va acorda cea mai mare atenţie prevenirii şi
protecţiei apelor şi mediului împotriva poluării, prin 
următoarele măsuri: 
Ø amplasarea în afara zonelor sensibile şi departe de 

sursele de apă;
Øcapacitate de stocare suficientă;
Øconstrucţie corespunzătoare, care să înglobeze toate 

sistemele de siguranţă şi protecţie; 
Øcondiţii de exploatare în siguranţă, op?me şi eficiente;
Øcăi corespunzatoare de acces;
Øprotecţie împotriva incendiilor;
Øprotecţie împotriva eventualelor scurgeri din hidranţi. 



Inainte de 
toate….

• Depozitele de stocare trebuie să fie asCel construite, 
încât să se evita orice risc a unei asCel de poluări. Cu 
excepţia unor cazuri speciale, depozitele trebuie să aibă
o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă
de minim 4 luni (17-18 săptămâni). 

• La construcţia depozitelor de bălegar solid se va avea în
vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilă / beton, 
să fie prevăzuţi cu pereţi de sprijin şi sistem de 
colectoare a efluenţilor, în special a celor ce se produc în
?mpul ploilor. 

• PlaCormele trebuie să aibă o capacitate suficientă de 
stocare, să aibă drumuri de acces şi să nu fie amplasate 
pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu 
apă frea?că la mică adâncime. De asemenea, ele trebuie 
amplasate la o distanţă de cel puţin 30 m faţă de locuinţe
şi sursele de apă potabilă. 



Inainte de 
toate….

• Depozitarea sau lăsarea gunoiului în grămezi pe câmp, 
chiar şi pentru un ?mp rela?v scurt, este considerată o 
prac?că agricolă greşită. Acest fapt implică atât poluarea 
solului şi apei prin scurgerile din gunoiul spălat de ploi, 
cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţine. 

• Can?tatea de bălegar de la fermă trebuie calculată
pentru fiecare condiţie în parte. Cerinţa privind aria 
plaCormei, se stabileste în funcţie de perioada de 
stocare. Înălţimea de depozitare a gunoiului pe plaCormă
nu trebuie să depăşească 1,2 m, lăţimea plaCormei nu 
trebuie să fie mai mare de 8 m iar lungimea este variabilă
în funcţie de can?tatea de gunoi rezultată. Inalţimea
pereţilor trebuie să fie de 1,5 m, pentru a se crea o zona 
liberă de 300 mm între nivelul dejecţiilor şi partea 
superioară a peretelui. 



Loca.a pla1ormei

• Locaţia potrivită pentru spaţiile de 
depozitare trebuie să ia în
considerare factori ca 
accesibilitatea, distanţa faţă de 
grajduri şi locuință̆, pentru 
transportul şi ges=onarea eficientă
şi confortabilă a gunoiului de grajd, 
resturilor organice şi compostului, 
cu risc şi neplăceri minime pentru 
fermier şi vecin (si nu in ul=mul rând 
pentru turiș=)



Ce cantități de gunoi de grajd pot fi depozitate pe  
o platformă individuală? 

• Considerând o înălţime de 1,2 m a 
stratului de dejecţii, suprafața minimă
necesară pentru depozitarea gunoiului de 
grajd provenit de la bovine este: 

Tip animal Suprafață̆ de stocare 
pentru 18 săptămâni

Vaci de lapte 
(560 kg)

4,25 m2

Boi (450 kg) 3,37 m2

Juninci 1,89 m2

Viței (140 kg) 1,08 m2



Platforma 
individuala 1

• Pla$orma simpla cu baza impermeabila din 
folie de polie4lena



Pla0orma individuala 1

Pla$orma simpla cu baza 
impermeabila din folie de 
polie4lena:
este o pla)orma individuală de 
depozitare gunoi de grajd 
acoperită, cu baza pe folie 
impermeabilă, cu îngrăditură de 
lemn și cu bazin pentru colectare 
lichide.

Suprafața bazei: 9 m2. 
Capacitate de stocare: 9m3.

Spațiul de depozitare trebuie 
așezat pe o suprafață̆
orizontală sau cvasiorizontală, 
de preferință̆ joasă. 

Când este situat la baza unei 
pante, apa scursă de pe urma 
precipitațiilor trebuie deviată
la distantă̆ de zona de stocare. 

Gunoiul de grajd nu trebuie 
depozitat în calea apei din 
șanțuri sau burlane. 



Pla1orma 
individuala 1

Cum gandim montarea 
si de ce anume avem 
nevoie pentru 
platforma individuala 1?



Pla0orma 
individuala nr 1 

Ce materiale sunt necesare?

(in func(e de disponibilitatea materialelor pe 
plan local – de ex. scandura - costurile pot fi 
mai reduse)

Ce materiale sunt 
necesare?



Pla$orma individuala 1
Profil pla)orma 1



Pla$orma individuala 1



Platforma individuala 1 Montajul

1 2



Ce materiale 
sunt 

necesare?

Pla7orma individuala 1



Ce 
instrumente 

sunt 
necesare?

Pla7orma individuala 1



Platforma individuala 1

Montarea



Platforma individuala 1



Pla2orma individuala 1



Pla0orma 
individuala nr 2 

• Pla$ormă din lemn cu baza pe folie de plas4c 
impermeabilă, acoperită, bazin pentru colectare 
lichide din plas4c 



Pla$orma 
individuala nr 2 

• Pla$ormă din lemn cu baza 
pe folie de plas4c 
impermeabilă, acoperită, bazin 
pentru colectare lichide din 
plas4c 

• Suprafața bazei: 6,25 mp 
(2,50 m x 2,50 m) 
• Capacitate de stocare: 
7,5 mc (înălțimea este 
până̆ la 1,5 m, însă̆ se 
stochează̆ până̆ la 1,2 m) 



Pla$orma 
individuala nr 2 

Ce materiale sunt 
necesare?





Pla$orma 
individuala nr 2 



Aten'e la inclinarea 
podelei pentru 
asigurarea 
scurgerii!!

Pla$orma 
individuala nr 2 

Fundul pla6ormei trebuie să aibă o 
înclinare de cca 2 - 3 % spre una din 
marginile pla6ormei, unde se 
amplasează̆ într-o săpătură un bazin 
de colectare a mustului de gunoi 
rezultat în 'mpul fermentării. 
Bazinul de colectare trebuie as6el 
poziționat încât, atunci când este 
plin, partea de sus a lichidului să fie 
la cel puţin 0,7 - 1 m sub punctul cel 
mai de jos al pla6ormei. 



Pla$orma 
individuala nr 2 



Pla$orma 
individuala nr 2 



Pla$orma individuala nr 2 

Montarea  



Pla7orma individuala nr 2 

Ce este nevoie si 
cum pregă1m 
montarea?



Pla7orma individuala nr 2 

Ce avem 
nevoie?



Pla$orma individuala nr 2 

Ce fel de 
instrumente 
sunt necesare?



Montarea cu:ei 
de lemn 

Platforma individuala nr 2 



Montarea 
stalpilor de 
lemn si 
conectarea 
lor la placa 

Pla$orma individuala nr 2 



Fixarea 
scândurilor pe 
stâlpii de lemn

Pla$orma individuala nr 2 



Fixarea grinzilor 
pe stâlpii de lemn

Pla$orma individuala nr 2 



Fixarea capriorilor 
pe grinzile de lemn

Platforma individuala nr 2 



Pe capriorii de lemn se 
suprapun sipci de 2 x 2 x 
250 cm peste care se 
fixeaza sindrila de lemn de 
finisare

Pentru o cat mai buna integrare in 
peisaj, se poate opta pentru 
finisarea acoperișului cu stuf sau 
șindrilă, respectând s4lul 
arhitectural tradițional zonei

Pla$orma individuala nr 2 
Montarea si finisarea 

acoperișului



Important!

• Dacă spaţiul de depozitare 
este prevăzut cu acoperiş, 
apa scursă pe acesta 
trebuie direcţionată
departe de gunoiul de 
grajd. Scopul este de 
protejare a bălegarului de 
a deveni prea umed şi de 
prevenire a contaminării 
oricărui flux de apă. 



Pla0orma 
individuala nr 3 

Pla$ormă din lemn cu baza de beton, acoperită, 
bazin pentru colectare lichide din plas4c 



Pla7ormă din lemn cu baza de 
beton, acoperită, bazin pentru 
colectare lichide din plas<c 

Suprafața bazei: 6,25 mp (2,50 
m x 2,50 m) 
Capacitate de stocare: 7,5 mc 
(înălțimea este până la 1,5 m, 
însă se stochează până la 1,2 m) 

Pla$orma 
individuala nr 3 



Pla$orma 
individuala nr 3 

Ce materiale sunt 
necesare?





Pla$orma 
individuala nr 3 



Aten'e la inclinarea 
podelei pentru 
asigurarea 
scurgerii!!

Pla$orma 
individuala nr 3 



Pla$orma 
individuala nr 
3 
Secțiune pla9orma beton 
(scara 1:25)



Pla$orma individuala nr 3 

Montarea  



Pla7orma individuala nr 3 

De ce anume este 
nevoie si cum 
pregă2m 
montarea?



Pla7orma individuala nr 3 

Ce avem nevoie?



Pla7orma individuala nr 3

Ce fel de 
instrumente 
sunt necesare?



Prega&re placa beton

Pla7orma 
individuala nr 3 



Montarea stâlpilor de 
lemn si conectarea 
lor la placă

Pla7orma individuala nr 3



Pla7orma individuala nr 3 

Fixarea 
scândurilor pe 
stâlpii de lemn



Fixarea căpriorilor 
pe grinzile de lemn

Pla7orma individuala nr 3 



Fixarea capriorilor 
pe grinzile de lemn

Pla7orma individuala nr 3 



Pe capriorii de lemn se 
suprapun sipci de 2 x 2 x 
250 cm peste care se 
fixeaza sindrila de lemn de 
finisare

Pentru o cat mai buna integrare in 
peisaj, se poate opta pentru 
finisarea acoperișului cu stuf sau 
șindrilă, respectând s4lul 
arhitectural tradițional zonei

Pla$orma individuala nr 3 
Montarea si finisarea 

acoperișului



• Exemplu de pla)orma 
integrata in peisaj, in special in 
zone rurale cerJficate ca 
desJnație de ecoturism

• Locaţia potrivită pentru 
spaţiile de depozitare trebuie să
ia în considerare factori ca 
accesibilitatea, distanţa faţă de 
grajduri şi locuinţă, pentru 
transportul şi gesJonarea 
eficientă şi confortabilă a 
gunoiului de grajd, resturilor 
organice şi compostului, cu risc 
şi neplăceri minime pentru 
fermier şi vecini. 



Referinte:

• Dragoș̦ ALEXANDRU, Ghidul depozitarii gunoiului de grajd în fermele individuale, 2014
• Ministerul Apelor si Pădurilor, Codului de Bune Prac:ci Agricole pentru Protecția Apelor 

Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole, 2019 
• Ministerul Apelor si Pădurilor, Ghid pentru Facilitarea schimbului de cunoș:nțe in cadrul 

rețelelor de grupuri de discuții intre fermieri – Gospodarii tradiționale, 2019

• Modelele de pla;orme individuale promovate in acest material au fost agreate ca fiind eligibile de catre Agen(a de Pla( si
Interven(i in Agricultura (APIA).
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