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Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati hírlevél menüpont

JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Az önkormányzati tevékenységeket szabályozó teljes jogszabályozás tanulmányozható/
letölthető a www.oot.ro honlapon, az Önkormányzati törvénytár menüpontról.
Utolsó aktualizálás: 2015. április 21

1.

Módosítások a sporttevékenységek finanszírozásában és az európai úniós
projektek keretén belül
dolgozó
szakemberek
alkalmazásában
és
javadalmazásában
Az 58/2014-es Sűrgősségi Kormányrendeletet jóváhagyó törvény két fontos
módosítást hoz az önkormányzatokat érintő, a kormányrendelet által hozott
változásokhoz :
- A 69/2000-es sporttörvényben, a sportegyesületek finanszírozását szabályózó
rendelkezéseket a törvény érvénybe lépése utánni első bajnoksági évadtól teszi
kötelezőve.
- A közalkalmazottak javadalmazásának keret-törvényébe bekerült a különböző
projektek keretén belül, meghatározott időtartamra alkalmazott szakemberek
munkaszerződési és javadalmazási feltételei.
(M.O. nr. 222/1.IV.2015 – Legea nr. 64/2015 pentru aprobarea Ordonanței den
urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru
modificarea unor acte normative)
A 69/2000-es, valamint 284/2010-es Törvények módosított szövegei (a
módosítások pirossal vannak megjelölve) megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Sport fejezet, valamint
Személyzet – javadalmazás fejezet

2.

Módosultak a 165/2013-as restituciós törvényben megszabott határidők !
(M.O. nr. 226/2.IV.2015 – Legea nr. 65/2015 privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se
finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsuri
pentru finalizarea procesului de restiuire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în perioada regimului communist în România, precum și pentru prorogarea
unor termene)
A 165/2013-as Törvény módosított szövege megtalálható és letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Elkobzott ingatlanok fejezet

3. Módosult a 2015-ös esztendőre szóló, a közalkalmazottak fizetését szabályozó
kormányrendelet. A módosítások nem érintik a helyi hatóságok alkalmazottait.
(M.O. nr. 233/6.IV.2015 – Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice)
A 83/2014-es Sűrgősségi Kormányrendelet módosított szövege (a módosítások
pirossal vannak megjelölve) megtalálható és letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont,
Személyzet – javadalmazás fejezet
4. Polgármesteri hivatalok figyelmébe ! Megjelent a 2015 – 2019-es időszakban
használandó mezőgazdasági regiszter
(M.O. nr. 242/9.IV.2015 – Hotărârea Guvernului 218/2015 privind registrul agricol
pentru perioada 2015 – 2019)
5. Módosult a természeti védett területeket szabályozó kormányrendelet
(M.O. nr. 252/15.IV.2015 – Legea nr. 73/2015 privind aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice)
Az 57/2007-es Sűrgősségi Kormányrendelet módosított szövege megtalálható és
letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Környezetvédelem fejezet
6. Önkrományzatokat is érinti ! Megjelent a villamossági és az elektrónikus
hulladékok begyűjtését és kezelését szabályozó sűrgősségi kormányrendelet
(M.O. nr. 253/16.IV.2015 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice)
Az 253/2015-ös Sűrgősségi Kormányrendelet teljes szövege megtalálható és
letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Szemétgazdálkodás fejezet

7. Jóváhagyta a Kormány a 2015, 2016 és 2017-es esztendőkben, az önkormányzatok
által leszerződhető hitelek és a lehívható összegek maximális szintjét, évenként 1,2
milliárd lejre
(M.O. nr. 259/17.IV. 2015 – Hotărârea Guvernului nr. 250/2015 privind aprobarea
limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 și 2017, pentru finanțările rambursabile
care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau
care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale)
8. Fontos ! Új hitellehetőségek önkormányzatok számára !
Megjelent a 2/2015-ös Sűrgősségi Kormányrendelet alkalmazási normáit jóváhagyó
kormányhatározat.
A rendelkezések szabályozzák az új, az önkormányzatok által, a 273/2006-os helyi
pénzügyi törvény előírásaitól
eltérően
felvehető hiteleket. A rendelkezések
lehetőséget adnak az önkormányzatoknak hitelek felvételére az állami kincstártól a
következő esetekben :
- A 2007 – 2013-as finanszírozási ciklusban folyamatban levő beruházások
kofinanszírozására, beleértve a nem eligibilis költségeket is, 15 éves visszafizetési
határidővel. A kérvények letétjének határideje : 2015 október 1.
- Az Európai Uniós finanszírozási programoknál alkalmazott korrekciók
finanszírozására, 20 éves visszafizetési határidővel. A kérvények letétjének
határideje : 2015 július 31.
- Az országos fejlesztési programok keretén belül finanszírozott beruházások
kofinanszírozására, 10 éves visszafizetési határidővel. A kérvények letétjének
határideje : 2015 július 31.
Fontos : az ezekből a hitelekből adódó eladósodási szintek nem kerülnek bele a 273
/2006-os törvényben megszabott szintekbe.
(M.O. nr. 250/14.IV.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 234/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor
acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a
sumelor respective în bugetele instituțiilor publice)

Az A P I A közleményei
Tekintettel a falvainkban a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó gazdák
tájékoztatásának szükségességére, az Önkormányzati Hírlevélben rendszeresen közöljük
az APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) hivatalos közleményeit és
tájékoztató anyagait.
Kérjük a települések önkormányzati képviselőit, hogy biztosítsák lehetőségük szerint e
tájékoztató anyakok minél szélesebb ismertetését közösségeikbe.

1.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a început
Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015. Facem precizarea
că în urma solicitărilor adresate Comisiei Europene de mai multe state membre, comisarul
european Phil Hogan a propus posibilitatea prelungirii termenului final de depunere a
cererilor unice de plată, până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări.
Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care
desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren
agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.
În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de
crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura
cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor
suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe
contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de
identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei
Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru
terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.
Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar,
formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi,
suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să
dețină un număr minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a
exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,1 ha.
La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele
necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care
conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste
documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie
valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.
De asemenea, solicitantul trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care
cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de
Gestionare (SMR), pe toată suprafaţa fermei.

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:
Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
Plata redistributivă;
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
Plata pentru tinerii fermieri;
Plata pentru micii fermieri;
Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
ANT 1 - culturi în teren arabil;
ANT 2 - in pentru fibră;
ANT 3 - cânepă pentru fibră;
ANT 4 - tutun;
ANT 5 - hamei;
ANT 6 - sfeclă de zahăr;
ANTZ 7 - bovine-lapte;
ANTZ 8 - bovine-carne;
ANTZ 9 - ovine/caprine.
7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1.
Soia;
7.2.
Lucernă;
7.3.
Mazăre boabe pentru industrializare;
7.4.
Fasole boabe pentru industrializare;
7.5.
Cânepă pentru ulei şi fibră;
7.6.
Orez;
7.7.
Sămânţă de cartof;
7.8.
Hamei;
7.9.
Sfeclă de zahăr;
7.10.
Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
7.11.
Castraveți pentru industrializare cultivaţi în câmp;
7.12.
Legume cultivate în sere;
7.13.
Legume cultivate în solarii;
7.14.
Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare
nonalcoolice;
7.15.
Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare
nonalcoolice;
7.16.
Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse
alimentare nonalcoolice;
7.17.
Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse
alimentare nonalcoolice;
7.18.
Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;
7.19.
Ovine;
7.20.
Caprine;
7.21.
Taurine din rase de carne şi metişii acestora;
7.22.
Vaci de lapte;
7.23.
Bivolițe de lapte;
7.24.
Viermi de matase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
alte constrângeri specifice”:
- Submăsura 13.1: „Plăţi compensatorii în zona montană”;
- Submăsura 13.2: „Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale semnificative”;
Submăsura 13.3: ,,Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri specifice”.
9. Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi climă”:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi;
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu;
Pachetul 8 (P8) - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.
10. Măsura 11 – Agricultura ecologică:
- Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;
- Submăsura 11.2: Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică.
11. În ce privește angajamentele Măsurii 214-PNDR 2007-2013, aflate în desfăşurare
în campania 2015, fermierii pot accesa clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor
angajamente la noul cadru juridic, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de
plată. In acest sens, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial
(Declaraţie privind adapatarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:
- închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic;
- acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic
aferent noii perioade de programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea
celor 5 ani din angajamentul anterior.
Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu*:
Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică;
Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi(Maculinea sp.);
Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu(Branta Ruficollis).
Un element important şi în Campania 2015 este aplicaţia IPA Online, prin
intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care
intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2015, prin acces la internet, pot să
completeze electronic cererea unică de plată.
Fermierii care nu au mai depus cereri de plată în anii trecuți, trebuie mai întâi să se
înregistreze la APIA în Registrul Unic de Identificare și apoi pot depune cerere unică de plată
prin intermediul aplicației IPA online.

Aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din
anii anteriori, avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole și avertizări privind
respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPAOnline informează
fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii
pentru măsurile de dezvoltare rurală.
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit
cuantumul de 5000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul
exploatației sale, este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.
Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior
de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro se pot înregistra
la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă.
Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe
care depășesc cuantumul de 5000 euro și care nu se înregistrează la Oficiul Național al
Registrului Comerțului, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia
dintre următoarele condiții:
a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale
obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de
dovezi verificabile;
b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel
puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile
dovezi verificabile.
NORMELE DE ECOCONDIȚIONALITATE
Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor
Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor
de suprafaţă;
GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în
agricultură;
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării.
Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru
limitarea eroziunii;
GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a
incendia miriştile arabile.

Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice;
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică;
Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe
terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi
asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol.
Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul
siguranţei produselor alimentare;
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a
substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.
Identificarea şi înregistrarea animalelor**
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.
Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme
transmisibile (EST).
Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.
Domeniul: Bunăstarea animalelor
Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor;
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.
2.

Crescătorii de bovine vor primi 503 lei/cap de vacă şi 121 lei/tona de lapte livrat,
în contul ajutoarelor naţionale (ANT) tranzitorii pe 2014.
Peste 1,120 milioane capete şi 1,138 milioane tone lapte solicitate la plată în 2014
Potrivit datelor pe care ni le-a transmis APIA, pentru specia bovine, pentru anul de
cerere 2014, au fost depuse 144.818 cereri de solicitare a ANT, pentru un număr total de
1.120.670 capete bovine şi pentru o cantitate de 1.138.623,385 tone lapte comercializat.
De asemenea, APIA a mai primit 97.655 cereri de solicitare a ajutorului specific
acordat prducătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, pentru un număr
total de 373.385 capete animale, respectiv 4.324 capete bivoliţe de lapte, 348.634 capete
vaci de lapte şi 20.427 capete taurine de carne.
Guvernul a aprobat 680,023 mil. lei pentru plata subvenţiilor către crescătorii de
bovine, din care130,710 mil. lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte,
respectiv 549,313 mil. lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne.

3.

Le reamintim fermierilor că la depunerea cererii unice de plată trebuie să fie
pregătiți cu actele solicitate de APIA:
- adeverință de la Primărie cu suprafețele lucrate, modelul se găsește în Ordinul
ministrului (publicat marți, 7 aprilie, în Monitorul Oficial);
- copii de la Registrul Agricol cu pozițiile terenurilor pentru care solicită subvenții;
- copiile titlurilor de proprietate, actele de succesiune, dacă proprietarul a murit și s-a
dezbătut succesiunea;
- un centralizator cu contractele de arendă. Dacă nu are titluri de proprietate pe
anumite parcele, fermierul va scrie o declarație pe propria răspundere în care va menționa
motivul pentru care nu are.
Crescătorii de animale vor depune:
- o adeverință de la medicul veterinar;
- copii ale pașapoartelor animalelor, dacă e vorba de o fermă nouă sau de animale care
nu sunt înregistrate în 2014. În cazul crescătorilor de animale, angajații APIA vor accesa
codul de exploatație și vor avea situația animalelor eligibile la plată în 2014.
Documentele trebuie să aibă valabilitate până pe data de 1 decembrie a anului de
cerere. Beneficiarii plăților sunt fermieri activi, persoane fizice sau juridice care obțin
venituri din agricultură. Ei depun o singură cerere, atât pentru plata pe suprafață cât și
pentru ajutoarele financiare acordate fermelor din zootehnie. Cererea se completează
online, prin sistemul IPA, iar fermierul va fi asistat de un angajat APIA. Aplicația pune la
dispoziția fermierilor rezultatele controalelor de pe teren, din anii trecuți, îi avertizează
despre digitizarea parcelelor agricole, dacă acestea sunt în zone eligibile pentru plățile
compensatorii și despre anumite cerințe de ecocondiționalitate.
Fermierii care nu au mai depus cereri în anii trecuți trebuie să se îregistreze în
Registrul Unic de Identificare APIA. Schemele de plată sunt: schemă de plată unică pe
suprafață, plată redistributivă, plată pentru practice agricole benefice pentru climă și
mediu, plată pentru tinerii fermieri, plată pentru micii fermieri, ajutoare naționale
tranzitorii și sprijin cuplat de producție. Termenul de depunere a cererii fără sancțiuni este
15 iunie.

4.

În Campania 2015, fermierii pot beneficia de plăţi compensatorii pe suprafaţă
acordate utilizatorilor de terenuri agricole în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală,
cu finanţare FEADR şi buget naţional, astfel:
a) Măsura 214 - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 - 2013,
pentru angajamentele aflate în desfăşurare:
 Pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală;
 Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale;
 Pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări: varianta 3.1 - Crex crex; varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus;
 Pachetul 4 - culturi verzi;
 Pachetul 5 - agricultura ecologică (varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile
(inclusiv plante de nutreţ); varianta 5.2 - legume (inclusiv cartofi şi legume); varianta
5.3 - livezi; varianta 5.4 - vii; varianta 5.5 - plante medicinale şi aromatice);
 Pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
 Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu
(Branta ruficollis).

b) Măsuri prevăzute în PNDR 2014 - 2020 (cu alocarea din programarea 2014 2020):
 Măsura 10 - Agro-Mediu şi climă:
 Pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
 Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale (varianta 2.1 - lucrări manuale pe
pajişti permanente utilizate ca fâneţe; varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe
pajişti permanente utilizate ca fâneţe);
 Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe
pajişti importante pentru Crex crex; varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe
pajişti importante pentru Crex crex; varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajişti
importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus; varianta 3.2.2 - lucrări cu
utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus);
 Pachetul 4 - Culturi verzi;
 Pachetul 5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
 Pachetul 6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) (varianta 6.1 lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi; varianta 6.2 - lucrări cu
utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi);
 Pachetul 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu (Branta ruficollis);
 Pachetul 8 - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de
abandon.
Sunt eligibili pentru accesarea pachetului 8 din cadrul Măsurii 10 doar fermierii care
desfăşoară activitate agricolă şi deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol
de abandon, din speciile prevăzute în PNDR 2014 - 2020, înscrise în registrul genealogic
al rasei (secţiunea principală) condus de asociaţii acreditate de ANZ.
Sunt eligibile numai animalele care sunt utilizate preponderent în scop agricol, nefiind
eligibili caii care sunt utilizaţi preponderent în scop sportiv sau pentru agrement.
În cazul pachetului 8 din Măsura 10, în calculul UVM/ha, se vor lua în considerare
şi parcelele cu categoria de folosinţă pajişti permanente, înscrise în declaraţia de suprafaţă
2015 de către fermier ca livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat. De
asemenea, suprafeţele de pajişti permanente care se iau în calculul UVM/ha pot fi
eligibile, neeligibile, solicitate şi nesolicitate la plată.
În cazul pachetului 8 din Măsura 10, nu se deschide un nou angajament, cel iniţial
continuând până la expirarea celor 5 ani, dacă fermierul declară un număr de animale/rasă
de până în 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament.
Dacă procentul menţionat la alin. 1 este depăşit, fermierul deschide un nou
angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani începând cu
anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmăreşte până la
împlinirea celor 5 ani.

Fermierii care au angajamente în desfăşurare în cadrul Măsurii 214 din PNDR 2007-2013, pot
accesa în anul 2015 clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru
juridic, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată. In acest sens, în campania
2015, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial (Declaraţie privind
adapatarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:

 închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic;
 acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent
noii perioade de programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5
ani din angajamentul anterior.

In situaţia în care beneficiarii Măsurii 214 din PNDR 2007-2013 nu acceptă adaptarea
angajamentelor unui sau unor pachet/pachete la noul cadru juridic, vor putea închide
angajamentele aflate în derulare aferente acestuia/acestora, fără a fi necesară restituirea
sumelor plătite în perioada de desfăşurare a angajamentelor respective. În situaţia
închiderii angajamentelor, fermierii nu vor putea semna noi angajamente în cadrul
măsurilor, submăsurilor, pachetelor sau variantelor prevăzute de PNDR 2014-2020, ale
căror condiţii modificate au constituit motivul accesării clauzei de revizuire, astfel:
 fermierii, care aveau angajamente în derulare în baza Măsurii 214-PNDR 2007-2013
pentru Pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6 şi 7 şi care optează pentru încetarea angajamentelor,
nu vor mai putea deschide în anul 2015 noi angajamente pentru pachetele
corespunzătoare din Măsura 10 din PNDR 2014-2020, pentru parcelele pentru care au
renunţat la angajamentele în derulare, iar în cazul pachetului 4 nu mai pot începe
angajament aferent acestui tip de pachet.
 pentru angajamentele aferente variantei de pachet 5 din cadrul Măsurii 214 - PNDR
2007-2013, aflate în desfăşurare, fermierii nu vor mai putea deschide în anul 2015 noi
angajamente pentru pachetele corespunzătoare din Submăsura 11.2 - PNDR 20142020, pentru parcelele pentru care au renunţat la angajamentele în derulare.
Accesarea clauzei de revizuire pe una dintre variantele 5.1, 5.2 şi 5.5, implică
accesarea clauzei pe toate variantele, având în vedere posibilitatea modificării acestora de
la un an la altul.
Accesarea clauzei de revizuire pe una dintre variantele de pachet 5.3, 5.4 se face
individual.
Pentru angajamentele în desfăşurare aferente pachetelor 2, 3.1, 3.2, variantele de
pachete corespondente din Măsura 10 sunt: 1.2.1, 3.1.1 şi 3.2.1.
Pentru angajamentele în desfăşurare aferente pachetului 6, fermierul poate opta pentru
una din variantele de pachete corespondente din Măsura 10, respectiv varianta 6.1 sau 6.2.
Varianta aleasă trebuie să fie, la nivel de explotaţie, unică pentru toate parcelele aflate sub
angajament de pachet 6.
Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul Măsurii 214, pentru suprafeţe
agricole situate în UAT-uri care au suferit modificări ale statutului din pespectiva
încadrării în zonele eligibile pachetelor de agromediu în noua perioadă de programare, pot
depune cererile unice de plată, pentru continuarea acestor angajamente pe perioada de
timp rămasă până la expirarea celor 5 ani de angajament. Fermierii solicită pachetul din
cadrul Măsurii 214, pentru care au semnat angajamentul iniţial urmând ca ulterior, în
termenul legal, să modifice cererile unice pentru revizuirea vechilor angajamente la noile
reguli aplicabile angajamentelor de agro-mediu şi climă.
Fermierii care au angajamente de agro-mediu în derulare aferente Măsurii 214 pe
suprafeţe agricole situate în UAT-uri care nu mai fac parte din zonele eligibile pentru
pachetele echivalente aferente Măsurii 10, pot depune cererile unice de plată, pentru
continuarea angajamentelor pentru perioada de timp rămasă până la expirarea celor 5 ani
de angajament. Fermierii solicită pachetul din cadrul Măsurii 214 pentru care au semnat
angajamentul iniţial, urmând ca ulterior, în termenul legal, să modifice cererile unice
pentru revizuirea vechilor angajamente la noile reguli aplicabile angajamentelor de agromediu şi climă.

 Măsura 11 - Agricultură ecologică:
 Submăsura 11.1: "Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică", care
conţine următoarele pachete:
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de
nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică;
 Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la
agricultura ecologică;
 Pachetul 6 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura
ecologică;
 Submăsura 11.2: "Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică" care
conţine următoarele pachete:
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de
nutreţ) certificate în agricultura ecologică;
 Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică;
 Pachetul 3 - livezi certificate în agricultura ecologică;
 Pachetul 4 - vii certificate în agricultura ecologică;
 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura
ecologică; Pachetul 6 - pajişti permanente certificate în agricultura
ecologică.
Angajamentele aferente Măsurii 11/pachetului 5 din cadrul Măsurii 214 - PNDR
2007 - 2013 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării
parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi
suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de
angajament. Parcela pe care s-a accesat Măsura 11/pachetul 5 din cadrul Măsurii 214
trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată perioada angajamentului.
Pot accesa şi beneficia de sprijinul acordat în cadrul Submăsurii 11.1 sau 11.2,
atât fermierii care se înscriu în agricultura ecologică, cât şi fermierii care au beneficiat
anterior de ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în
sectorul de agricultură ecologică, acordat în baza art. 68 alin. 1 litera a) punctul (ii) din
Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de
ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare (conversie la
agricultura ecologică) şi care şi-au încheiat aceste angajamente, dacă îndeplinesc
condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014 - 2020. Nu se pot acorda plăţi prin
sub-măsura 11.1 pentru angajamente derulate simultan cu perioada de implementare a
schemei de ajutor specific.
Angajamentul semnat în campania 2015, în cadrul M. 11.1, este considerat primul
an de angajament, indiferent de anul de conversie în care se află fermierul.
Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie pot începe angajamente în
cadrul Submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament de 5 ani. În situaţia în care
nu deschid angajamente pentru Submăsura 11.2, aceştia au obligaţia de a menţine
suprafeţele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent Submăsurii
11.1.

Dacă pe perioada celor 5 ani de angajament din Submăsura 11.2 se constată
nerespectări ale angajamentului ce conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite
în campaniile anterioare, recuperarea se va face şi pe perioada conversiei, dacă nu s-au
încheiat cei 5 ani de semnarea angajamentului pe Submăsura 11.1.
Plăţile din cadrul Submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele perioadelor de
conversie, prevăzute în PNDR 2014 - 2020, pentru fiecare categorie de producţie
vegetală şi nu în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de
conversie.
În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de
conversie, se consideră angajament nerespectat şi se aplică sancţiuni, care pot conduce
şi la recuperarea sumelor acordate în anii anteriori, conform legislaţiei în vigoare.
Nota: Fermierii care accesează Măsura 10 şi/sau Măsura 11 trebuie să facă
dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la
nivel de măsură şi vizează doar angajamentele noi, deschise începând cu
campania 2015. Dovada eliberată de o entitate cu competenţe în acest domeniu
este prezentată la APIA până la data de 1 octombrie 2015.
 Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice:
 Submăsura 13.1 - "Plăţi compensatorii în zona montană";
 Submăsura 13.2 - "Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative";
 Submăsura 13.3 - "Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri specifice".
Fermierii care solicită plăţi compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile
de dezvoltare rurala din PNDR 2014-2020 semnează angajamente pe durata a 5 ani,
prin care se obligă să respecte condiţiile de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei
măsuri.
Angajamentele se urmăresc:
a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7 din cadrul Măsurii 10/Măsurii
214 şi în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul Măsurii 11
(11.1 şi 11.2)/în cazul pachetului 5 (cu cele cinci variante 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) din
cadrul Măsurii 214;
b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4 şi 5 din cadrul Măsurii
10/pentru pachetul 4 din cadrul Măsurii 214;
c) la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducţie din rase locale în
pericol de abandon prevăzut la începerea angajamentului, în cazul pachetului 8 din
Măsura 10.
Parcelele aflate sub angajament în cadrul Măsurii 10 şi/sau Măsurii 11 nu se
comasează şi nu se accesează pe fracţiuni de parcelă.

5.

Tájékoztató

2015-ben egységes területalapú támogatást (SAPS) igénylő
vállalkozások részére a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből
származó bevétel elkülönítésének szükségességéről

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a
mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően kialakítandó hazai
szabályozás során olyan kritériumot is meg kellett határozni, amely szükségessé teszi a
mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítését.
Mivel a Rendelet az aktív mezőgazdasági státuszt a közvetlen kifizetések (SAPS,
zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal gazda támogatás) jogosultsági
feltételeként rögzíti, az aktív mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása, és az
aktív státusz megállapításának feltételei — a 619-es Miniszteri rendeletben kerültek
szabályozásra.
A Rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a
mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túl, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani.
Ennek teljesítése érdekében az, ún. aktív gazda, a közvetlen kifizetésben részesülő
számára jelentős többlet adminisztráció nélkül kialakítható elkülönített nyilvántartási- és
könyvvezetési kötelezettséget ír elő, kizárólag akkor, ha az előző évben 5.000 eurót
meghaladó közvetlen kifizetésben részesült és elsődleges tevékenysége nem
mezőgazdasági tevékenység (kod CAEN).
A Rendelet alapján a fenti tulajdonságokkal rendelkező ügyfél is aktív
mezőgazdasági termelőnek minősül akkor, ha a legutolsó lezárt pénzügyi évben a
közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből
származó teljes bevételének legalább 5 %-át.
Az ügyfél köteles megadni az összes bevétel összegét és a nem mezőgazdasági
tevékenységből származó bevétel összegét, melyet a termelő valamennyi bevételét
tartalmazó könyvviteli nyilvántartásának, bevételét igazoló dokumentumának, és
számviteli bizonylatainak teljeskörű vizsgálatával ellenőrizhet.
A közvetlen kifizetést igénylő, a Rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen
kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő a nyilvántartási
(könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a
következő adatok rendelkezésre álljanak:
a) mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel,
b) nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel.
Ennek érdekében javasoljuk az értékesítés árbevétele és bevételek számlaosztály
számlaszámainak további részletezését (kettős könyvelés esetén), az éves összesítőn a
bevételek megosztott feltüntetését (egyszeres könyvelés gépi vezetése esetén), az éves
zárás összesített sora után a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből
származó bevétel összegének feltüntetését amellett, hogy a pénzforgalmi szemléletben
lekönyvelt tételek között jelölésre kerül, hogy melyik tételek számítanak bele a
mezőgazdasági bevételbe (egyszeres könyvelés kézi vezetése esetén).

A Rendelet értelmében mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel az a
bevétel, amely a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzemében végzett
mezőgazdasági tevékenységből szerzett, beleértve az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapból (FEGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(FEADR) kapott támogatásokat, valamint a mezőgazdasági tevékenység után járó nemzeti
támogatásokat is. A gazdaság mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó
bevétele mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek tekintendő, feltéve, hogy a
feldolgozott termékek a mezőgazdasági termelő tulajdonában maradnak és, hogy a
feldolgozás eredménye egy másik mezőgazdasági termék.
A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel elkülönített könyvelése, illetve
arányának kimutathatósága egyéb támogatási jogcímeknek való megfelelés igazolását és a
különféle adatszolgáltatásokat is megkönnyíti.

Forrás:
Melinda KEREKES
Director General Adjunct - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
e-mail: melinda.kerekes@apia.org.ro
tel.: 021-305.48.02; mobil: 0729.168.544

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
Tekintettel a 2014 – 2020-as finanszírozási ciklusban beinduló új Vidékfejlesztési
Program (Programul Național de Dezvoltare Rurală) fontosságára, az Önkormányzati
Hírlevélben külön fejezetben fogunk foglalkozni a Programot érintő jogszabályozásokkal,
pályázati kiírásokkal, APIA közleményekkel, egyébb fontos hírekkel, információkkal.
A
2014–2020-as
Vidékfejlesztési
Program
(PNDR)
jogszabályozása
tanulmányozható/letölthető a www.oot.ro honlapon, az Önkormányzati törvénytár
menüpont, Vidékfejlesztési Program fejezetről.
Utolsó aktualizálás: 2015. április 21
1. M.O. 191/18.III.2015 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care e aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte
forme de asociere în agricultură
2. M.O. nr. 234/6.IV.2015 – Ordinul nr. 619/2015 al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. (1) alin. (2) și (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a
condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvolatre
Rurală 2015 – 2020
3. M.O. nr. 234/6.IV.2015 – Ordinul nr. 620/2015 al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 și a
modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică
în agricultură în perioada 2020-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015
4. M.O. nr. 224/2.IV.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea
sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în
perioada 2015-2020
5. M.O. nr. 233/6.IV.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală
cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de
stat

SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor
substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în
creşterea animalelor.
Aspectul: Identificarea şi
înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea
suinelor;
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea
bovinelor;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea
animalelor din speciile ovină şi caprină.
Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi
eradicarea anumitor forme de
encefalopatii spongiforme transmisibile
(EST).
Aspectul: Produse de protecţie a
plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a
produselor de protecţie a plantelor.
vDomeniul:Bunăstarea
animalelor
Aspectul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind
protecţia viţeilor;
SMR 12 - Norme minime de protecţie a
porcinelor;

Nerespectarea de către fermieri a
normelor de ecocondiţionalitate
conduce la reducerea plăţilor sau
excluderea de la plată, la una sau
mai multe scheme de sprijin,
pentru unul sau mai mulţi ani (cf.
art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr.
1306/2013, respectiv OMADR pentru
aprobarea sistemului de sancţiuni,
pentru Campania 2015), cu excepţia
cazurilor de forţă majoră și
respectiv a circumstanţelor
excepţionale care au împiedicat
respectarea acestor norme:
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională de lungă
durată abeneficiarului;
- o catastrofă naturală de proporţii care
afectează grav suprafeţele agricole ale
exploataţiei;
- distrugerea accidentală a clădirilor
destinate creşterii animalelor, aflate pe
exploataţie;
- o epizootie care afectează parţial sau
integral şeptelul sau, respectiv,
culturile beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii
agricole sau a unei mari părţi a
acesteia, dacă exproprierea respectivă
nu ar fi putut fi anticipată la data
depunerii cererii.

SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură

Sancţiunile administrative pentru cazurile de
nerespectare de către fermieri a cerințelor
obligatorii în domeniul bunăstarii animalelor, se
aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016,
conform Reg. (CE) nr. 1306/2013, Art. 98.

Bld. Carol, nr.17, Sector 2, Bucureşt i
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Fii Fermier European!
Depune la APIA
Cererea unică de plată!
Normele de Ecocondiționalitate

În anul 2015 poţi beneficia de sprijin
financiar din fonduri europene şi de la
bugetul naţional dacă respecţi normele
de ecocondiţionalitate, compuse din:
ü Cerinţele legale în materie de
gestionare (SMR) şi
ü Standardele privind Bunele condiţii
agricole şi de mediu ale terenurilor
(GAEC),
grupate pe următoarele domenii:
Ä Mediu, schimbări climatice, bune
condiţii agricole ale terenurilor;
Ä Sănătatea publică, sănătatea
animalelor şi sănătatea plantelor;
Ä Bunăstarea animalelor.
Pentru anii 2015 şi 2016 normele
privind ecocondiţionalitatea cuprind şi
obligaţia păstrării raportului dintre
suprafaţa terenurilor destinate
pajiştilor permanente şi suprafaţa
agricolă totală, declarate de fermieri în
anul 2007, numit raport de referinţă.

Potrivit prevederilor legislaţiei
europene şi naţionale, orice fermier care
solicită plăţi directe trebuie să respecte
aceste norme pe tot pacursul anului, pe
toate parcelele agricole din cadrul
exploataţiei, indiferent de mărimea lor
(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele
care nu mai sunt folosite în scopul
producţiei).
Fermierii care participă la „Schema
simplificată pentru micii fermieri” nu
primesc sancţiuni administrative
pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii (art. 92 din Reg. (UE) nr.
1.306/2013).
În anexa la OMADR nr. 352/2015,
sunt definite normele de ecocondiţionalitate ce trebuie respectate de
fermierii români începând cu 1.01.2015,
încadrate pe următoarele domenii:
vDomeniul: Mediu, schimbări
climatice şi bunele condiţii
agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor
tampon (fâşiilor de protecţie) în
vecinătatea apelor de suprafaţă;
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe
terenurile agricole situate în vecinătatea
zonelor
de
protecție
a
apelor
de
suprafaţăstabilite în conformitate cu
prevederile legislației în domeniu. Lăţimea
minimă a fâşiilor de protecţie este de 1m pe te-

renurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe
terenurile cu panta mai mare de 12%, panta
terenului fiind panta medie a blocului fizic
adiacent cursului de apă.
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în
vecinătatea zonelor de protecție a apelor de
suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul
are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor
fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de
bune practici agricole.

SMR 2 - Conservarea păsărilor
sălbatice.

GAEC 2 - Respectarea procedurii de
autorizare, în cazul utilizării apei pentru
irigaţii în agricultură;

SMR 3 - Conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de faună şi floră
sălbatică.

Se respectă prevederile legale privind
utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 3 - Protecţia apelor subterane
împotriva poluării.
Este interzisă poluarea apelor subterane prin
deversarea directă sau prin descărcarea pe
teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin
substanţe periculoase utilizate în agricultură.

Aspectul: Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului
Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie
acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână
nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din
suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 5 - Gestionarea minimă a
terenului care să reflecte condiţiile
locale specifice pentru limitarea
eroziunii;
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe
terenul arabil cu panta mai mare de 12%,
cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează dea lungul curbelor de nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul
agricol la data de 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de
materie organică din sol, inclusiv
interdicţia de a incendia miriştile
arabile.

1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi
amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum și a
vegetației pajiștilor permanente.

Aspectul: Biodiversitate

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de
întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de
peisaj, incluzând arborii izolaţi şi
terasele existente pe terenul agricol,
luând măsuri adecvate pentru a preveni
instalarea vegetaţiei nedorite şi
asigurarea unui nivel minim de
întreţinere a terenului agricol.
1. Se păstrează elementele de peisaj,
incluzând arborii izolaţi și terasele existente pe
terenul agricol.
2. Fermierii trebuie să prevină instalarea
vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv
pe terenul agricol necultivat.
3. Pajiștile permanente se întreţin prin
asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3
UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată
pe an.

vDomeniul:Sănătate publică,
sănătatea animalelor şi
sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi a cerinţe generale
ale legislaţiei alimentare şi proceduri în
domeniul siguranţei produselor
alimentare;
(continuare pe verso)
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Produse de protecţie a plantelor
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Sol şi stoc de carbon
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7.1. pçá~X
BENEFICIARII PLĂŢILOR
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7.7.=păãŠå╢ă=ÇÉ=Å~êíçÑX
Ìå=Å~òìä=ÅçåÅÉëáçå
ăêááL×åÅÜáêáÉêáá=ìåÉá=ëìéê~ÑÉ
╢É=ÇÉ=é~àá
╞íá=ÇÉ
Submăsura 11.2:=péêáàáå=éÉåíêì=ãÉå
╢áåÉêÉ~=éê~ÅíáÅáäçêÅăíêÉ=ç=~ëçÅá~
======
7.8. e~ãÉáX
╢áÉ=ÇÉ=ÅêÉëÅ
ăíçêá=ÇÉ=~åáã~äÉI=ÄÉåÉÑáÅá~êá
ÇÉ=~ÖêáÅìäíìê
ă=ÉÅçäçÖáÅ
ăK
======
7.9.=pÑÉÅäă=ÇÉ=ò~ÜăêX
éäă╢áäçê=ëìåí=ãÉãÄêáá=~ëçÅá~
╢áÉá=Å~êÉ=~ëáÖìê
ă=×åÅ
ăêÅăíìê~=Åì
======
7.10.=qçã~íÉ=éÉåíêì=áåÇìëíêá~äáò~êÉ=Åìäíáî~íÉ=×å=ÅŠãéX
~åáã~äÉ=éÉåíêì=ëìéê~Ñ~
╢~=ÅçåÅÉëáçå~í
ăL×åÅÜáêá~í
ăI=á~ê=Ççî~Ç
11.=Ìå=ÅÉÉ~=ÅÉ=éêáîÉ
╞íÉ=angajamentele Măsurii 214-PNDR
======
7.11.=`~ëíê~îÉ╢á=éÉåíêì=áåÇìëíêá~äáò~êÉ=Åìäíáî~╢á=×å=ÅŠãéX
ìíáäáòăêáá=äÉÖ~äÉ=~=~ÅÉëíçê=ëìéê~ÑÉ
╢É=ÇÉ=é~àá
╞íá=ÇÉ=Å
ăíêÉ=ÑáÉÅ~
2007-2013, aflate în desfăşurare în campania 2015I
======
7.12.=iÉÖìãÉ=Åìäíáî~íÉ=×å=ëÉêÉX
ãÉãÄêì=~ä=~ëçÅá~
╢áÉá=ç=ÅçåëíáíìáÉ=Åçéá~=ÇÉ=éÉ=Åçåíê~
ÑÉêãáÉêáá
=éçí=~ÅÅÉë~=Åä~ìò~
=ÇÉ=êÉîáòìáêÉI=×å=ëÅçéìä=~Ç~éíăêáá
======
7.13.=iÉÖìãÉ=Åìäíáî~íÉ=×å=ëçä~êááX
ÅçåÅÉëáçå~êÉL×åÅÜáêáÉêÉ=
╞á=ÅÉåíê~äáò~íçêìä
=Å~êÉ=ÅìéêáåÇÉ
~ÅÉëíçê=~åÖ~à~ãÉåíÉ=ä~=åçìä=Å~Çêì
=àìêáÇáÅI=éŠåă=ä~=íÉêãÉåìä~ÅçêÇìäI=Ç~íÉäÉ=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ~êÉ=╞á
======
7.14.=mêìåÉ=ÇÉëíáå~íÉ=áåÇìëíêá~äáòăêáá=éÉåíêì
=çÄ╢áåÉêÉ
=åìãăêìä=ÇÉ=~åáã~äÉ=éÉ
äáãáíă=ÇÉ=ÇÉéìåÉêÉ=~=ÅÉêÉêáäçê=ìåáÅÉ=ÇÉ
=éä~íăK=Ìå=~ÅÉëí=ëÉåëIÑáÉÅ~êÉ=ãÉãÄêì=~ä=~ëçÅá~╢áÉáK
ÇÉ=éêçÇìëÉ=~äáãÉåí~êÉ=åçå~äÅççäáÅÉX
ÑÉêãáÉêáá=ëÉãåÉ~òă=ìå=ÇçÅìãÉåí=~Çá╢áçå~ä=ä~
=~åÖ~à~ãÉåíìä
======
7.15.=jÉêÉ=ÇÉëíáå~íÉ=áåÇìëíêá~äáòăêáá=éÉåíêì=çÄ╢áåÉêÉ~
áåá╢á~ä=EaÉÅä~ê~╢áÉ=éêáîáåÇ=~Ç~éí~êÉ~LåÉ~Ç~éí~êÉ~
=~åÖ~à~ãÉåJ
ÇÉ=éêçÇìëÉ=~äáãÉåí~êÉ=åçå~äÅççäáÅÉX
íÉäçêF=éêáå=Å~êÉW=
======
7.16. `áêÉ╞É=╞á=îá╞áåÉ=ÇÉëíáå~íÉ=áåÇìëíêá~äáòăêáá=éÉåíêì
Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau
J=×åÅÜáÇ=~åÖ~à~ãÉåíÉäÉ=×å=Å~òìä=åÉ~ÅÅÉéí
ăêáá=ÅÉêáå
╢Éäçê=Çáå
çÄ╢áåÉêÉ~=ÇÉ=éêçÇìëÉ=~äáãÉåí~êÉ=åçå~äÅççäáÅÉX
comodantul nu=beneficiază de plăţi pentru
åçìä=Å~Çêì=àìêáÇáÅX=
======
7.17.=`~áëÉ=╞á=ò~êòăêÉ=ÇÉëíáå~íÉ=áåÇìëíêá~äáòăêáá=éÉåíêì
terenul/animalele arendat(e), =concesionat(e),
J=~ÅÅÉéí
ă=ëă=ÅçåíáåìÉ=~åÖ~à~ãÉåíÉäÉ=Åì=êÉëéÉÅí~êÉ~=ÅÉêáå
╢Éäçê
çÄ╢áåÉêÉ~=ÇÉ=éêçÇìëÉ=~äáãÉåí~êÉ=åçå~äÅççäáÅÉX
închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă.
Çáå=Å~Çêìä=àìêáÇáÅ=~ÑÉêÉåí=åçáá=éÉêáç~ÇÉ=ÇÉ=éêçÖê~ã~êÉ
======
7.18.=`~êíçÑá=íáãéìêááI=ëÉãáíáãéìêáá=╞á=ÇÉ=î~êăX
OMNQJOMOM
I=éÉ=éÉêáç~Ç~=ê
ăã~ë ă=éŠåă=ä~=Ñáå~äáò~êÉ~=ÅÉäçê=R
======
7.19.=lîáåÉX
~åá=Çáå=~åÖ~à~ãÉåíìä=~åíÉêáçê
K
======
7.20.=`~éêáåÉX
Măsura 214=J=mäă╢á=ÇÉ=
^ÖêçJã ÉÇáìW
======
7.21.=q~ìêáåÉ=Çáå=ê~ëÉ=ÇÉ=Å~êåÉ=╞á=ãÉíá╞áá=~ÅÉëíçê~X
OBLIGAŢII
====
m~ÅÜÉíìä=N=EmNF=J=m~àá╞íá=Åì=×å~äíă=î~äç~êÉ=å~íìê~äăX
======
7.22. s ~Åá=ÇÉ=ä~éíÉX
Ñáá=×åêÉÖáëíê~í=×å=oÉÖáëíêìä=ìåáÅ=ÇÉ=áÇÉåíáÑáÅ
====
m~ÅÜÉíìä=
O=Em
OF=J=mê~ÅíáÅá=~ÖêáÅçäÉ=íê~Çá╢áçå~äÉX J=pă=
======
7.23.=_áîçäá╢É=ÇÉ=ä~éíÉX
^mf^ X
====
m~ÅÜÉíìä=
P=Em
PF=J=m~àá╞íá=áãéçêí~åíÉ=éÉåíêì=éăëăêáX ~Çãáåáëíê~í=ÇÉ=
======
7.24.=s áÉêãá=ÇÉ=ã
ăí~ëÉK
J=pă=ÇÉéìá=ç=ëáåÖìêă=ÅÉêÉêÉ=ÇÉ=ëéêáàáå=ä~=ÅÉåíê~ä
====
m~ÅÜÉíìä=
Q=Em
QF=J=`ìäíìêá=îÉêòáX
àìÇÉ╢É~å
=^mf^ =ìåÇÉ=É╞íá=~êçåÇ~íX
====
m~ÅÜÉíìä=
R=Em
RF=J=
^ÖêáÅìäíìê~=ÉÅçäçÖáÅăX
8. Măsura 13=IImäă╢á=éÉåíêì=òçåÉ=Å~êÉ=ëÉ=ÅçåÑêìåíă=Åì
J=pă=ÇçîÉÇÉ╞íá=Åă=É╞íá=ÑÉêãáÉê=
~ÅíáîX
====
m~ÅÜÉíìä=
S=Em
SF=J=m~àá
╞íá=áãéçêí~åíÉ=éÉåíêì=Ñäìíìêá
ÅçåëíêŠåÖÉêá
=å~íìê~äÉ=ë~ì=~äíÉ=ÅçåëíêŠåÖÉêá=ëéÉÅáÑáÅÉᴠ
W
J=pă=ÇÉÅä~êá=ÅçêÉÅí=íç~íÉ=ëìéê~ÑÉ╢ÉäÉ=╞á=Åìäíìêáä
=╞áLë~ì
Ej~ÅìäáåÉ~=ëéKFX
Submăsura 13.1:=Ḡmäă╢á=ÅçãéÉåë~íçêáá=×å=òçå~=ãçåí~åăᴠX
ÉÑÉÅíáîÉäÉ=ÇÉ=~åáã~äÉX=
====
m~ÅÜÉíìä=
T=Em
TF=J=
qÉêÉåìêá=~ê~ÄáäÉ=áãéçêí~åíÉ=Å~=òçåÉ
Submăsura 13.2:=Ḡmäă╢á=ÅçãéÉåë~íçêáá=éÉåíêì=òçåÉ=Å~êÉ
ÇÉ=ÜêăåáêÉ
éÉåíêì=ÖŠëÅ~=Åì=ÖŠí=êç╞ì=
E_ê~åí~=oìÑáÅçääáëFK J=pă=áÇÉåíáÑáÅá=╞á=ëă=ÇÉäáãáíÉòá=ÅçêÉÅí=ÑáÉÅ~êÉ
ëÉ=ÅçåÑêìåíă=Åì=ÅçåëíêŠåÖÉêá=å~íìê~äÉ=ëÉãåáÑáÅ~íáîÉᴠX
=
Éñéäç~í~íăX
Submăsura 13.3:=IImäă╢á=ÅçãéÉåë~íçêáá=éÉåíêì=òçåÉ=Å~êÉ
J=pă=íÉ=éêÉòáå╢á=éÉåíêì=Åä~êáÑáÅăêá=ä~=
^mf^ =Åì=ÇçÅìãÉåíÉäÉ
CONDIŢII
GENERALE
ëÉ=ÅçåÑêìåíă=Åì=ÅçåëíêŠåÖÉêá=ëéÉÅáÑáÅÉᴠ
K
ëçäáÅáí~íÉI
=
Ç~Åă=╢á=ëÉ=ëçäáÅáíă=~ÅÉëí=äìÅêìX
pìåí=ÉäáÖáÄáäÉ=ä~=éä~íă=Éñéäç~í~╢ááäÉ=Åì=ëìéê~Ñ~╢~=ÇÉ=ÅÉä=éì╢áå
9. Măsura 10=J=II^ÖêçJãÉÇáì=
╞á=Åäáã
ăᴠW
N=E
ìå F=
ÜÉÅí~ê
I=Ñçêã~íÉ=Çáå=é~êÅÉäÉ=~ÖêáÅçäÉ=Åì=ëìéê~Ñ~╢~=ÇÉ
Pachetul 1 (P1)=J=m~àá╞íá=Åì=×å~äíă=î~äç~êÉ=å~íìê~äăX
ÅÉä=éì╢áå=MIP
=ÜÉÅí~êÉ
K=Ìå=Å~òìä=îááäçê
I=äáîÉòáäçê
I=Åìäíìêáäçê=ÇÉ
Pachetul 2 (P2)=J=mê~ÅíáÅá=~ÖêáÅçäÉ=íê~Çá╢áçå~äÉXÜ~ãÉáI=éÉéáåáÉêÉäçê=éçãáÅçäÉI=éÉéáåáÉêÉäçê=îáíáÅçäÉ=ë~ì=~ä
Pachetul 3 (P3)=J=m~àá╞íá=áãéçêí~åíÉ=éÉåíêì=éăëăêáX ~êÄì╞íáäçê=ÑêìÅíáÑÉêáI
=ëìéê~Ñ~╢~
=ãáåáãă=~=é~êÅÉäÉá=íêÉÄìáÉ=ëă
Pachetul 4 (P4)=J=`ìäíìêá=îÉêòáX=
ÑáÉ=ÇÉ=ÅÉä=éì╢áå=MIN=ÜÉÅí~êÉ
=╞áLë~ìI=
=Çìéă=Å~òI=ëă=ÇÉ╢áåă=ìå
Pachetul 5 (P5)=J=
^Ç~éí~êÉ~=ä~=ÉÑÉÅíÉäÉ=ëÅÜáãÄăêáäçê
åìãăê=ãáåáã=ÇÉ=~åáã~äÉ
K=Ìå=Å~òìä=ëÉêÉäçê
=╞
á=ëçä~êááäçê
I
Åäáã~íáÅÉX
ëìéê~Ñ~╢~=ãáåáãă=~=Éñéäç~í~
╢áÉá=
íêÉÄìáÉ=ëă=ÑáÉ=ÇÉ==MIP=Ü~I
Pachetul 6 (P6)=J=m~àá
╞íá=áãéçêí~åíÉ=éÉåíêì=ÑäìíìêáX
á~ê=ëìéê~Ñ~╢~=ãáåáãă
=~=é~êÅÉäÉäçê=ÇÉ=MIN=Ü~K

