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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. február 24

1. Polgármesteri hivatalok figyelmébe !
Lényegesen módosultak a legelők
nyilvántartását, kezelését és használatát szabályozó 34/2013-as Sűrgőségi
Kormányrendelet alkalmazási normái
(M.O. nr. 124/18.II.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013)
Az 1.064/2013-as Kormányhatározat teljes szövege (a módosítások pirossal vannak
megjelölve) megtalálható és letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont,
Mezőgazdaság fejezet
2. Szabályozták a hátrányos helyzetű személyek megsegélyezésére kapott és megmaradt
Európai Úniós csomagok szétosztását
(M.O. nr. 125/18.II.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 80/2015 pentru completarea
Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate)
A 799/2014-es Kormányhatározat teljes szövege (a módosítások pirossal vannak
megjelölve) megtalálható és letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont,
Szociális segélyek fejezet

PÁLYÁZATI FIGYELŐ

1.

Az Európai Bizottság a 2014-2020-as Adminisztratív Kapacitás OP-t márciusban, a
Regionális OP-t, május-júniusban fogadhatja el.
Az útmutatók, az elfogadás után kerülnek fel a programok honlapjára, ahonnan
letölthetőek a benyújtott programok is:
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/

2. 20.000 lakosnál nagyobb városokat érint !
„Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 2014-2020”
Pentru 2014 – 2020, la nivel național, UAT-urile având numărul de locuitori între
20.000 si 150.000 pot folosi un nou instrument de dezvoltare teritorială și anume
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).
DLRC are o abordare de jos în sus care presupune formarea unor Grupuri de Acțiune
Locală .
DLRC se realizează prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală pe zone
integrate și multisectoriale, elaborate de GAL-uri, având la bază nevoile și potențialul
local.
Finanțarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
se va asigura în principal din Fondul European de Dezvoltare Regională respectiv prin
intermediul Programului Operațional Regional pentru mediul urban si din Fondul
European Social – prin intermediul Programului Operațional Capital Uman.
A program bemutatása az I. sz. mellékletben található, valamint megtalálható a
www.oot.ro – Szakmai könyvtár menüpont,
Európai Unió – finanszírozási programok fejezetben

Forrás :
Szávics Petra
petra_szavics@yahoo.com
tel. 0744-833.625

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.

IMPLEMENTAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE 2014-2020
(Documentele sunt inserate in text si pot fi deschise direct de acolo.)
Az anyagok a II., III. És IV. Sz. Mellékletekben vannak bemutatva, valamint
megtalálhatóak a www.oot.ro – Szakmai könyvtár menüpont,
Vidékfejlesztés - mezőgazdaság fejezetben

2.

Federația Micilor Fermieri Crescători de animale, Deținători și Utilizatori de Pajiști
(FMFCADUP) îi cere ministrului Agriculturii să nu elimine complet sprijinul pentru
micii crescători de animale din zonele montane defavorizate și propune introducerea în
PNDR 2014-2020 a unei măsuri speciale de sprijin pentru aceștia.
„După noua formă de subvenționare, în 2015, micii fermieri, în special în zona de
munte, nu vor putea beneficia nici unul de subvenție”, afirmă reprezentanții
FMFCADUP.
„Deși la nivel național este un câștig, în zonele defavorizate, fermierii mici și
mijlocii pierd. În acest sens, solicităm menținerea atât a subvenției în zootehnie pe zona
de munte, cât și introducerea subvenției cuplate de producție, începând cu 2015. Dacă
aceste tipuri de sprijin nu se vor menține, vă solicităm introducerea unei subvenții
specifice pentru crescătorii de animale din zona de munte defavorizată”, precizează
FMFCADUP într-un memoriu transmis ministrului Agriculturii, Daniel Constantin.
Propunere după modelul francez
„Propunerea noastră este de introducere în PNDR, între măsurile de mediu, a unei
măsuri de sprijin a micilor crescători de bovine, între 2 și 10 capete, anume o măsură
similară cu M211 din FNDER-ul francez - Sprijin pentru acoperirea handicapului natural
agricol al zonei montane. Considerăm că efortul introducerii unei asemenea măsuri,
precum și cuantumul, este mic în raport cu efectele sociale și asupra ecosistemului
montan”, propun reprezentanții Federației Micilor Fermieri.
Anularea subvențiilor pentru vaca de lapte și carne din zona montană defavorizată,
prin lărgirea ariei de aplicabilitate la scara întregii țări și introducerea, totodată, a unor
criterii de eligibilitate, cum ar fi o producție de 4.000 litri de lapte/lactație/vacă, care nu
poate fi îndeplinită de nici o vacă din nici o zonă montană din Europa, din cauza
diferențelor evidente de productivitate a terenului din zona montană, față de câmpie.
Astfel, se ia din alocările anterioare destinate micilor fermieri și se fac cadou marilor
crescători de vaci de lapte, fără a se propune o altă măsură de sprijin pentru crescătorii
de animale din zona montană, au atras atenția reprezentanții FMFCADUP.

3. Rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene APIA pentru vizarea carnetelor
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru
a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se
prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
în perioada 01 martie - 31 august 2015 (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de
rentier agricol. În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judeţean al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin
mandatar/ curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/ hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agricol/ mandatarul/ curatorul/ tutorele trebuie să prezinte
următoarele documente:
— Carnetul de rentier agricol;
— Contractual/ ele de arendare;
— Actul de identitate în original al rentierului agricol /mandatarului / curatorului/
tutorelui;
— Document coordonate bancare (opțional /recomandat);
— Decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul),
pentru gradele de invaliditate I şi ÎI (dacă decizia nu prevede că dosarul este
nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar
dacă, până la 31 august 2015, moștenitorii vor depune la oricare centru judeţean al
APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului
(obligatoriu), certificatul de deces (original îşi copie), actul de succesiune (certificat de
moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre
judecătorească de succesiune investită cu formula, definitivă şi irevocabilă" (original şi
copie), B.I/ C.I. /paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/ declaraţie
notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea
rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe
numele solicitantului.
Prezenţa anuală a rentierilor la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi
şi Intervenție pentru Agricultură, între 01 martie şi 31 august 2015, pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de rentă
cuvenită aferentă anului 2014.
Legislaţie:
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri
aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea
titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietății și justitiei, precum și unele măsuri adiacente;
Ordinul MADR/MFP nr. 33/1633/2011 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului
finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietătii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
Ordinul MADR/MFP nr. 104/508/2009 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă"
din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005.

Forrás:
Melinda KEREKES
Director General Adjunct
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
B- dul : Carol I, nr 17, sector 2, București
e-mail: melinda.kerekes@apia.org.ro
tel.: 021-305.48.02
mobil: 0729.168.544

Községek tanácsainak és polgármestereinek figyelmébe !
Magyarországi települések kérését továbbítjuk, akik szeretnének testvértelepülési vagy
partnerségi viszonyt létrehozni erdélyi községekkel, európai úniós közös programok
lebonyolítása érdekében is.
Mellékelten küldjük a községek rövid bemutató anyagát. Az érdeklődők jelezhetik az
önkormányzati főosztálynak, vagy felvehetik a kapcsolatot egyenesen a települések
polgármestereivel.
Gyulaháza
Gyulaháza a Közép-Nyírség északkeleti részén fekszik, az Észak-Alföld régióban
található.
Lakosainak száma: 1946 fő (2014. jan. 1.); Terület: 22,09 km²
A település feltehetően már az őskorban is lakott terület volt, – több ilyen jellegű
régészeti leletet is feltártak.
A település névadója Gyula vezér, akit a község első birtokosaként tartanak számon.
Nevét az Ibrányi család levéltárában őrzött 1462-ből származó oklevél említi először.
Birtokosa ekkor a Gyulaházy család volt. 1823-ban egy nagy tűzvészben majdnem a fél falu
leégett.
Gyulaháza község szerepköre a történelem folyamán hol nagyobb, hol kisebb. A
legnagyobb jelentőséggel a középkorban bírt, de még 1950-ben is nagyközségi rangja volt,
viszont alig 3 évtizeddel később csak véletlennek köszönhette önállósága fennmaradását.
Nevezetességei: Református templom - 1833-ban épült.
Díszpolgárok: Farkas Bertalan – az első magyar űrhajós – a község szülötte Kozma Pál
(1920–2004) kertészmérnök, szőlőnemesítő, az MTA tagja - a község szülötte
www.gyulaháza.hu
Tiszabercel
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északnyugati periferiális részén a Lónyai-csatorna és a
Tisza által közé zárt területen, annak is a nyugati részében található. Tiszabercel
Nyíregyházától északra, légvonalban 23 km-re található.
Lakosainak száma: 1863 fő (2014. jan. 1.); Terület: 31,38 km²
Berczel neve az oklevelekben 1335-ben tűnik fel. 1424-ben a leleszi orsz. llt. oklevele
szerint a falu két külön településként volt nevezve: Berzel és Egyházas-Berczel Tisza néven.
Nevezetességei: Református templom - 1436-ban épült. Bessenyei György Emlékház
Nyírvidéki Kisvasút
Híres emberek: A hagyomány szerint 1747-ben itt született Bessenyei György. Testőri
szolgálata után 1782-ben visszatért birtokára. Itt született Görömbey Imre szobrászművész,
restaurátor
www.tiszabercel.hu
Jánkmajtis
Jánkmajtis község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az Észak-Alföld régióban
található.
Lakosainak száma: 1698 fő (2014. jan. 1.); Terület: 25,03 km²
A Jánk település neve az oklevelekben 1252-ben tűnik fel először. Majtis 1380-ban
szerepelt először az írásokban. A Szamos gyakran elöntötte a települést, utoljára 1970-ben.
1905 tavaszán az egész község leégett. Jánk és Majtis 1950-ben egyesült.

Műemléki védettségű épületek: Római katolikus templom: gótikus, 15. század. A
diadalívben gerendán álló Kálvária-szoborcsoport fából, barokk, 18. század. Görög katolikus
templom: 1855-ben épült, késő-klasszicista stílusban. Volt Válly-kastély: 18. század második
felében épült, klasszicista stílusban.A Válly-kastélyban 2005 óta vendégház működik Katus
vendégház néven. Udvarán egy több száz éves platánfa található. A napjainkra már kiszáradt
páfrányfenyő mellett 2 m-es tősarj látható. A községben áll a Válly család mauzóleuma is.
Természeti értékek: A szőlőskert platánfái kb. 100 évesek. Jánki erdő: a 383 hektáron, a
Tapolnak mellett fekvő erdő vegyes kőris-, szil-, és tölgycsoportjainak tisztásain nyaranta
nyílik a ritka réti kardvirág. Az erdő természetvédelmi terület.
Neves jánkmajtisiak: Itt született Végh Antal író (1933-2000). Itt élt gyerekkorában
Borbély Szilárd író.
www.jankmajtis.hu
Jászladány
Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, az Észak-Alföld régióban található.
Lakosainak száma: 5604 fő (2014. jan. 1.); Terület: 92,73 km²
A vidék régészeti leletei főként a rézkorból és a római korból valók.Fodor Ferenc szerint
1067-ben, a Zászty Apátság alapítólevelében említik először. Más források az 1399-es írásos
említést emelik ki (Ladán), 1550-ben Jász Ladán, 1567-ben Jaz Ladán, 1828-ban Ladány
néven szerepel a különféle okiratokban, 1910-ben pedig már mai nevén, Jászladányként
említik.
Nevezetességei: A község nevezetes a vöröshagyma és a lilahagyma termesztéséről.
Római katolikus templomában (1757) Kracker János Lukács Szent Család képe látható Római
katolikus plébánia: 1840-ben épült, klasszicista stílusban. Nepomuki Szent János-szobor:
1808-ban állították. Kálvária: 1757-ben készült, barokk stílusban. Szentháromság-szobor:
1847-ben készült, klasszicista stílusban. Készíttetője Tolvay Jánosné Katona Teréz volt. Szent
Flórián-szobor: 1893-ban készült. Lourdes-i kápolna: a 19. században épült. Szent Istvánszobor: 2001-ben készítette Paál Dezső. Második világháborús emlékmű: 1991-ben készült.
Itt született 1934-ben Somfai László zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Bartók Archívum volt vezetője, a Bartók- és Haydn-kutatás nemzetközileg
elismert egyénisége.
www.jaszladany.hu
Vámosoroszi
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye K-i részén, a Szatmári-síkságon, az Észak-Alföld
régióban található.
Lakosainak száma: 517 fő (2014. jan. 1.); Terület: 13,16 km²
A település nevét az oklevelekben 1324-ben említik először, ekkor nevét Uruczy
(Oroszi) alakban írják. A falut ukrán (orosz) telepesek lakták és vámszedőhely volt.
Nevezetességei: Református temploma a XV. században épült, késői gótikus stílusban. Az
egyhajós, homlokzati tornyos épület műemlék. A templomban a középkori, naiv
festményeknek tetsző festett faliképek találhatók. Festett fa-bútorzata a XVIII. századból való.
A község népi építészetét képviselő szárazmalmát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba szállították, ahol megtekinthető.
www.vamosoroszi.hu

Bököny
A község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli csücskében található, az Észak-Alföld
régióban.
Lakosainak száma: 3171 fő (2014. jan. 1.); Terület: 92,44 km²
Bököny nevét az oklevelek 1291-ben említik először. A község a török időkben teljesen
elpusztult, de idővel újranépesült.
Nevezetességei: Görög katolikus templom - A 19. század elején épült. Római katolikus
templom Evangélikus és református imaház - 1895-ben épült. Barota Mihály Általános
Művelődési Központ József Attila Általános Iskola.
www.bokony.hu

``
``

``

`` sub
Dezvoltarea locală plasată
``
``
``
responsabilitatea comunității 2014
-2020
``

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității
pentru 2014 – 2020, la nivel naŃional, UAT-urile pot folosi un nou instrument de dezvoltare
teritorială și anume dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităŃii (DLRC);
DLRC are o abordare de jos în sus care presupune formarea unor Grupuri de AcŃiune Locală ;

DLRC se realizează prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală pe zone integrate și
multisectoriale, elaborate de GAL-uri, având la bază nevoile și potențialul local;

finanŃarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităŃii se va asigura
în principal din Fondul European de Dezvoltare Regională respectiv prin intermediul Programului
OperaŃional Regional pentru mediul urban şi din Fondul European Social – prin intermediul
Programului OperaŃional Capital Uman;

numărul de locuitori avut în vedere este între 20.000 şi 150.000;

Utilizarea DLRC
în perioada de programare 2014 - 2020
Conform Acordului de Parteneriat, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020,
DLRC este un instrument important în reducerea disparităților teritoriale din zonele urbane și
rurale, prin implicarea activă a comunităților locale (în procesul de elaborare, implementare a
strategiilor etc.);

fiecărei strategii de dezvoltare locală îi va corespunde un “pachet de proiecte”, prin
implementarea căruia strategia iși va atinge obiectivele;

pentru mediul rural - strategiile vizeaza intervenŃii în domeniul agriculturii, mediului, sănătății, al
serviciilor sociale și al infrastructurii aferente, precum şi pentru a combate accesul redus pe piața
muncii și lipsa resurselor educaționale;

Utilizarea DLRC
în perioada de programare 2014 – 2020
pentru zonele urbane - strategiile vizează intervenții integrate, de tip hard (infrastructura) si
(servicii) care urmăresc combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale in

soft

comunitățile marginalizate, cu accent asupra celor cu populație aparținând minorității roma
la nivelul proiectelor, fiecare tip de proiect se va finanta din PO – ul corespunzator:


POR va finanŃa investiŃiile în infrastructură şi echipamente,



POCU va finanŃa investiŃiile complementare de tipul serviciilor.

POCU prin acțiunile finanțate în cadrul Axei de CLLD va reprezenta principalul fond de
susținere a activităților premergătoare realizării strategiei de DLRC și pentru asigurarea
implementării și sustenabilității măsurilor propuse, în timp ce POR va oferi finanțarea
infrastructurii relevante pentru implementarea măsurilor POCU.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunităŃii - Grupurile de AcŃiune Locală (I)
Grupurile de AcŃiune Locală (GAL) - structura:
Se pot constitui în conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
aprobată prin Legea 246/2005
formate din reprezentanŃi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi
privat -, autorităŃi locale, ONG-uri, reprezentanți ai mediului privat, societate civilă, asociaŃii de
cartier, grupuri de cetăŃeni etc.;
constituit din:
-

Adunare Generală (toți membrii GAL – rol de reprezentare)

-Comitet Director (organ decizional)
-

Personal GAL (funcționarea GAL)

componenŃa GAL-urilor - respectarea principiului conform căruia niciun partener sau grup
de interese să nu fie majoritar (nici un grup de interese nu trebuie să dețină mai mult de 49%
din drepturile de vot);

Strategiile de dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităŃii
Strategiile de dezvoltare locală :
sunt selectate de către un comitet de selecție constituit din reprezentanti ai autoritatilor de
management responsabile, ai ministerelor de linie cu responsabilitati in domeniu, alte
institutii/organisme (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Punctul Național de
Contact pentru Romi, Organismul Unic pentru FSE, etc.) și sunt aprobate de către în baza
criteriilor de selecție stabilite de fiecare stat membru;

selecția strategiilor de dezvoltare locală trebuie să se facă în termen de doi ani de la data
aprobării acordului de parteneriat* , dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017;

Strategiile de dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităŃii
Elementele unei strategii de dezvoltare locală:
definirea ariei de acoperire și a populației vizate de strategia de dezvoltare locală;
analiza nevoilor de dezvoltare și evaluarea potențialului local (teritorial) al zonei vizate;
descrierea strategiei și a obiectivelor acesteia, inclusiv a caracterului integrat și inovator și
a țintelor clare și măsurabile;
descrierea țintelor strategiei, acestea putând fi exprimate în termeni cantitativi și calitativi;
descrierea modului în care comunitatea va fi implicată în elaborarea strategiei;
un plan de acțiune care să arate modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni;
descrierea mecanismelor de management și monitorizare a strategiei, precum și a
procedurilor specifice de evaluare, demonstrând capacitatea grupului de acțiune locală în
implementarea strategiei;
planul financiar al strategiei, inclusiv alocările financiare pentru fiecare fond.

Mecanismul CLLD
Mecanismul CLLD va presupune parcurgerea următoarelor 3 etape:
I Etapă - apelul pentru elaborarea strategiei CLLD și a constituirii Grupului de Acțiune
Locală
 se vor selecta zonele urbane marginalizate;
 este necesară demonstrarea existenŃei unui acord partenerial CLLD între autorităŃile
publice locale, un operator economic şi un ONG/ grup de ONG-uri, cu activitate
specifică măsurilor ce vizează comunităŃile defavorizate;
II Etapă - selectarea strategiilor CLLD


se va constitui un comitet de selecŃie comun ;



în selecŃia strategiilor se va avea în vedere asigurarea coerenței dintre obiectivele
strategiei, măsurile și planul de acțiune, a relevanței actorilor parteneriatului local
(sectorul public, privat, societate civilă, comunitate) pentru implementarea strategiei;



unul dintre principiile de selectie va fi cel al “pachetului de proiecte” – nu vor fi
eligibile la finantare strategii avand proiecte monofunctionale (ex. housing - locuire) sau
cele adresate doar unei singure categorii sociale

III Etapă - selectarea pachetului de operațiuni integrate aferent strategiilor CLLD aprobate


în cadrul acestei etape, GAL va trebui să aprobe în termen de 6 luni de la adoptarea
strategiei CLLD pachetul de operaŃiuni integrate subsecvente acesteia;



pachetul de operaŃiuni va fi înaintat de către GAL comitetului comun de selecŃie format
din reprezentanŃii autorităŃilor de management ai POCU şi POR.

Principalele acŃiuni ce vor fi finanŃate în perioada
2014 – 2020 – POCU (I):
La nivelul POCU, prin Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunităŃii este avuta în vedere finantarea următoarelor acŃiuni:

sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (pentru intervenŃiile FSE –
FEDER) care vizează oraşe cu peste 20.000 locuitori - realizarea de analize la nivel de
comunitate care să evidenŃieze nevoile locale, potenŃialul de dezvoltare, elaborarea de strategii
de dezvoltare a comunităŃii printr-o abordare participativă;
activităŃi de dezvoltare comunitare integrată – campanii de conştientizare impotriva
discriminarii, acŃiuni specifice pentru creşterea coeziunii si responsabilităŃii sociale etc.;
sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaŃia timpurie/învăŃământ primar şi
secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea de pachete integrate;

Principalele acŃiuni ce vor fi finanŃate în perioada
2014 – 2020 – POCU (II):
sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la
programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate;
susŃinerea antreprenoriatului în cadrul comunităŃii, inclusiv a ocupării pe cont propriu,

în

vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor
de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin;
sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor
sociale de inserție;
sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor
comunitare integrate medico-sociale;
campanii de informare şi conştientizare/acŃiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Principalele acŃiuni ce vor fi finanŃate în perioada
2014 – 2020 - POR:
DLRC va fi acordat în cadrul POR prin Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice şi
sociale a comunităŃilor defavorizate din mediul urban .
Principalele acŃiuni avute în vedere pentru finanŃare în cadrul POR în cadrul AP 9 vizează:
investiŃii în infrastructura de locuire – construirea/reabilitarea/modernizarea locuinŃelor sociale;
investiŃii în infrastructura de sănătate si servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor
comunitare integrate medico-sociale;
investiŃii în infrastructura de educaŃie – construire/reabilitare/modernizare de unităŃi de
învăŃământ preuniversitar (creşe, grădiniŃe, scoli primare şi gimnaziale);
crearea/reabilitarea/modernizarea spaŃiilor publice urbane, inclusiv reabilitarea/modernizarea
utilităŃilor publice (apa, canal), a zonelor verzi neamenajate, a terenurilor abandonate, etc;
investiŃii în amenajări ale spaŃiului urban degradat al comunităŃii defavorizate, respectiv
construcŃia/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru găzduirea activităŃilor sociale, comunitare,
culturale, de agrement şi sport;
construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie social de
insertie.

Beneficiari ai DLRC 2014 - 2020:
Posibili beneficiari pentru zona urbană – oraşe cu peste 20.000 locuitori:

GAL-urile constituite din reprezentanŃi ai APL, ai instituŃiilor publice locale (directii de asistenta
sociala, inspectorate scolare etc.), ai mediului de afaceri local, ai societatii civile (ONG-uri),
reprezentanti ai zonei urbane marginalizate etc..
persoanele aparținând minorității roma, din comunităŃile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială;
persoanele non–roma din comunităŃile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială (comunități);
persoane marginalizate de la nivelul comunității;

De ce e important DLRC pentru comunitățile sărace
(în special pentru cele de romi) (I)

Experienta PCRM (membru afiliat al ERGO* Network) a aratat ca pentru DLRC sunt importante:
-Abordarea comprehensiva – integrare
-Intervenție pe termen lung – sustenabilitate
-Consultarea stakeholderilor, in special a grupurilor vulnerabile, inclusive a romilor - se așteaptă
implicarea romilor - exemplu LEADER
* with financial support from the European Union's PROGRESS programme

De ce este important DLRC pentru comunitățile
sărace (în special pentru cele de romi) (II)
10 PRINCIPII DE BAZĂ - INCLUZIUNEA ROMILOR
1. Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii – interventiile nu trebuie să fie bazate pe
preconcepŃii, ci pe situaŃia reală /nevoile reale ale grupurilor vulnerabile
2.

Vizarea explicită dar nu exclusiva - pentru a nu crea discriminare/segregare

3. Abordarea interculturala – adecvarea la nevoile grupurilor vulnerabile prin luarea in considerare a
diferentelor culturale (ex. modul de desfasurare a comunicarii, construirea casei)
4.Abordarea integrata – opusa interventiilor punctuale
5. Conștientizarea dimensiunii genului – importanta femeilor de etnie romă în conceperea, punerea în
aplicare şi evaluarea politicilor şi activităŃilor
6. Transferul politicilor bazate pe dovezi - trebuie să se utilizeze şi să se combine informaŃiile existente
şi, după caz, să se colecteze date, sa utilizeze experientele anterioare in domeniu etc.
7. Utilizarea instrumentelor UE - trebuie să se utilizeze şi să se promoveze legislaŃia UE care sprijină
incluziunea romilor(de ex., directive, decizii-cadru)
8. Implicarea autorităților locale - trebuie să fie implicate autorităŃile locale în conceperea, monitorizarea
şi evaluarea politicilor de incluziune a romilor
9. Implicarea societății civile - să participe activ la conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea şi
evaluarea politicilor şi proiectelor
10. Participarea activă a romilor - trebuie să fie consultate şi implicate ONG-urile, personalul academic şi
reprezentanŃii romilor în toate etapele elaborării politicii

Ce este incluziunea?

1.Incluziunea în diverse piețe (muncii, imobiliara etc.):
-locuințe
-muncă
-pământ
-credit
2. Servicii sociale - protecție socială, sanatate, educație
3. Utilitati publice - electricitate, transport, apă
4. Incluziunea spațială - spațiul fizic, spațiul social, spațiul politic, spațiul
cultural.

Exemple de bună practică - abordare integrată

1. Consultarea comunității – este importanta pentru dezvoltarea
angajamentului comunitatii, responsabilizarea acesteia, implicare activa si
participare
2. Locuire – poate fi asociata cu activitati de economie sociala (fabricare de
caramizi – exemplu Nusfalau)
3. Dezvoltare meșteșuguri tradiționale – pot fi asociate activitatilor de
economie sociala dar este nevoie sa fie asociate si cu alte tipuri de activitati
(educatie, sanatate, locuire etc.)
4. Educație – importanta pentru schimbarea/formarea mentalitatilor, mai ales
in cazul copiilor, pentru ruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii
sociale

anton.enachescu@fonduri-ue.ro
steluta.jalia@mdrap.ro

www.fonduriwww.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
www.ergonetwork.org

1.1.1. M10 - Agro-mediu şi climă (art 28)
1.1.1.1. Legal basis
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului – art. 28
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) – Anexa I, Partea I, pct. 8.2 (e) 9
Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii – art. 7

1.1.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus
areas and cross-cutting objectives
Plăţile de agro-mediu şi climă reprezintă un element cheie necesar integrării problematicii
referitoare la protecţia mediului în Politica Agricolă Comună. În România, acestă măsură are ca
scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte practici agricole care să
asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor
agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi
păstrarea peisajelor tradiţionale.
Plăţile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi pentru a
răspunde cererii din ce în ce mai mari a societăţii pentru servicii de mediu. Plăţile acordate prin
această măsură trebuie să încurajeze fermierii să deservească societatea ca întreg prin introducerea
sau continuarea aplicării unor metode agricole compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului,
a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului, precum şi cu cu menținerea
diversităţii genetice. Promovarea practicilor agricole tradiţionale, extensive, bazate pe o utilizare
redusă a inputurilor, este necesară pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, contribuind
la conservarea biodiversităţii (specii sălbatice şi habitatele acestora, rase locale de animale),
protecţia solului şi a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sechestrarea carbonului în
biomasă, dar şi la un management durabil al resurselor naturale.
Măsura de agro-mediu şi climă se desfăşoară pe patru direcţii principale:
 Menținerea și îmbunătățirea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor
agricole (nevoia 12), acţiunea fiind o extindere pentru perioada 2014-2020 a aplicării
Pachetelor 1 şi 2 din cadrul Măsurii 214 „plăţi de agro-mediu” a PNDR 2007-2013, vizânduse în principal zonele cu Înaltă Valoare Naturală, asimilate ponderii ridicate a terenurilor
utilizate ca pajişti permanente şi livezi tradiţionale extensive. În plus, sprijinirea reproducției
animalelor de fermă din rase tradiționale, adaptate la condiţiile locale de mediu şi climă,
constribuie la menținerea diversității genetice animale.
 Protejarea unor specii prioritare prin continuarea implementării Pachetelor 3, 6 şi 7 din
cadrul măsurii 214 „plăţi de agro-mediu” a PNDR 2007-2013 privind condiţii speciale de

management al pajiştilor sau al terenurilor arabile reprezentative pentru păsări sau pentru
fluturi (nevoia 12).
 Protecţia solului (nevoia 16) şi apei (nevoia 15) prin continuarea aplicării Pachetului 4 culturi verzi pentru terenul arabil pe întreg teritoriul naţional, în special în zonele cele mai
vulnerabile la eroziune și la alte procese de degradare, inclusiv în zonele afectate de
constrângeri naturale,
 Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin promovarea în cadrul Pachetului 5 a unor
tehnologii și practici de management la nivelul fermelor (nevoia 17),
Măsura de agro-mediu şi climă va crea cadrul necesar aplicării la scară largă a unor metode agricole
extensive generale, care să răspundă nevoilor de conservare specifice unui spectru larg de specii sau
habitate (ex. cele care se regăsesc în zona HNV). De asemenea, în zonele reprezentative pentru
anumite elemente de biodiversitate (ex. specii de fluturi sau pasări salbatice), Măsura 10 propune
unele angajamente adaptate specificităţii etologice, care să asigure atingerea obiectivelor propuse. În
plus, unele tipuri de angajamente propuse vor asigura o mai bună gestionare a resurselor naturale, în
contextul riscurilor asociate activităţilor agricole. Astfel, Măsura 10 vizează promovarea
următoarelor pachete şi variante ale acestor pachete:
1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) (contribuie în principal la domeniul de
intervenţie 4A, dar în secundar contribuie şi la domeniile de intervenţie 4B şi 5D)
2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (contribuie în principal la domeniul de
intervenţie 4A, dar în secundar contribuie şi la domeniul de intervenţie 5D)
o varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe
o varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe
3. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări (contribuie în principal la domeniul de
intervenţie 4A, dar în secundar contribuie şi la domeniile de intervenţie 4B şi 5D)
o varianta 3.1 – Crex crex
o varianta 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus
4. Pachetul 4 – culturi verzi (contribuie în principal la domeniul de intervenţie 4C, dar în
secundar contribuie şi la domeniile de intervenţie 4B, 5D şi 5E)
5. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice (contribuie în principal la domeniul
de intervenţie 5A, dar în secundar contribuie şi la domeniul de intervenţie 4C)
6. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) (contribuie în principal la
domeniul de intervenţie 4A, dar în secundar contribuie şi la domeniile de intervenţie 4B şi
5D)
7. Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis) (contribuie în principal la domeniul de intervenţie 4A, dar în secundar contribuie
şi la domeniul de intervenţie 4B)
8. Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (contribuie
în principal la domeniul de intervenţie 4A)
Zonele eligibile selectate pentru implementarea pachetelor-variantelor Măsurii 10 sunt cele
prezentate în Anexa 8.2.M.10.1-1 (Pachetele 1, 2, 3 şi 6) şi în Anexa 8.2.M.10.1-2 (Pachetele 5 şi 7).
Lista zonelor eligibile pentru Pachetele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7, la nivel UAT LAU2, este conţinută
de Anexa 8.2.M.10-M.13, Pachetele 4 şi 8 având aplicabilitate la nivel naţional.
O ameninţare importantă este intensivizarea agriculturii în aceste zone şi o posibilă conversie a
terenurilor cu Înaltă Valoare Naturală sau a pajiştilor importante pentru păsări sau pentru fluturi în
teren arabil sau pajişti utilizate intensiv. Există unele schimbări care arată potenţialul creşterii
gradului de intensivizare, cele mai vizibile dintre aceste schimbări fiind sporirea utilizării
mijloacelor mecanizate pentru efectuarea lucrărilor agricole şi creşterea gradului de utilizare a
îngrăşămintelor chimice şi a substanţelor de protecţie a plantelor. Nivelul mediu de utilizare a
fertilizanţilor şi a substanţelor de protecţie a plantelor este încă relativ scăzut, însă este de aşteptat ca

acesta să crească semnificativ în strânsă corelare cu tendinţa de creştere a performanţei în
agricultură. Pe langă mecanizare, creşterea utilizării inputurilor ar fi implicit asociată cu scăderea
semnificativă a diversităţii speciilor spontane de plante şi a speciilor sălbatice de animale, precum şi
cu degradarea unor habitate prioritare, aşa cum este demonstrat de numeroase studii. Pe de altă
parte, este evident riscul de abandon al activităţilor agricole pe terenurile afectate de condiţii
restrictive de mediu. Provocarea constă în menţinerea acestei bogate resurse de terenuri agricole e în
faţa schimbărilor socio-economice ce sunt aştepate în mediul rural în perioada următoare. Pentru a
reuşi, este nevoie ca sistemele extensive de agricultură să fie susţinute îndeajuns pentru a putea face
faţă competiţiei atât cu sistemele agricole intensive cât şi într-un context mai larg, cu alte activităţi
economice emergente cu care agricultura se va putea afla în competiţie. Aşadar, este necesară
încurajarea menţinerii sau adoptării unor practici agricole adresate menţinerii zonelor HNV şi
protecţiei speciilor prioritare şi habitatelor acestor specii.

Respectarea standardelor de eco-condiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 de către beneficiarii măsurii de agro-mediu şi climă va putea
permite asigurarea premiselor necesare pentru punerea în practică a unor practici agricole care să
contribuie în mod conjugat la asigurarea unui management durabil al resurselor naturale
(biodiversitate, sol, apă), precum şi la scăderea emisiilor de GES din agricultură. În acelaşi timp,
promovarea unor metode agricole adecvate, va asigura o mai bună adaptare la efectele schimbărilor
climatice, manifestate din ce în ce mai des prin manifestări extreme ale fenomenelor.
Prin asigurarea competenţelor necesare implementării angajamentelor, în urma participării la
acţiuni de infomare, sau cursuri de formare profesională sau prin accesarea serviciilor de consiliere,
beneficiarii măsurii asigură premisele atingerii obiectivelor stabilite şi maximizarea impactului
efortului bugetar aferent angajamentelor de agro-mediu şi climă.

Contribuţia la domeniile de intervenţie
Implementarea acestor pachete contribuie la:
 Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură
o DI 4A - Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele
Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală,
precum şi a stării peisajelor europene (Submăsura 10.1 - P1, P2, P3, P6, P7 și P8)
o DI 4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului (Submăsura
10.1 - P4)
 Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele
agricol, alimentar şi silvic
o DI 5A – Eficientizarea utilizării apei în agricultură (Submăsura 10.1 - P5)
Contribuția la obiectivele transversale
Prin prisma celor prezentate anterior, este evident faptul că sprijinul acordat în cadrul măsurii, în
sensul încurajării adoptării practicilor agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, precum

și în sensul menţinerii, conservării și dezvoltării diversității genetice, este adresată temelor
orizontale privind Mediul şi clima.
În mod colateral, implementarea măsurii va avea impact şi din perspectiva altor domenii de
intervenţie, contribuind în mod secundar la următoarele priorități de dezvoltare rurală:
 Prioritatea 4 – Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură
o DI 4B – Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a
pesticidelor (Pachetele 1, 3, 4, 6, 7)
o DI 4C – Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului (Pachetul 5)
 Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele
agricol, alimentar şi silvic
o DI 5D – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură
(Pachetele 1, 2, 3, 4, 6)
o DI 5E – Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi
silvicultură (Pachetul 4)

Anexa 8.2.M.10.1-1

Anexa 8.2.M.10.1-2

1.1.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for
calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation
where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions,
applicable amounts and support rates and principles with regard to the setting of selection criteria
1.1.1.3.1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.1.1. Description of the type of operation

România deţine una din resursele cele mai bogate de terenuri care pot fi clasificate ca având o Înaltă
Valoare Naturală (High Nature Value – HNV), urmare a marii varietăţi de specii asociate
terenurilor agricole utilizate ca pajişti permanete, prin activităţi tradiţionale de cosit sau păşunat. Ca
şi în cazul pajiştilor permanente naturale şi semi-naturale, în situaţia livezilor tradiţionale utilizate
extensiv, lipsa mecanizării cu utilaje grele şi evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor
agricole tradiţionale folosite (ce se reduc în fond la un păşunat non-intensiv şi la cosit) vor favoriza
menţinerea integrală a habitatelor respective, a fondului cultural tradiţional, a biodiversităţii precum
şi a învelişului edafic.

Utilizând criteriile propuse de Forumul European pentru Conservarea Naturii şi Pastoralism
(European Forum for Nature Conservation and Pastoralism http://www.efncp.org/policy/indicatorshigh-nature-value-farming) pot fi încadrate în această categorie:
 pajiştile naturale şi semi-naturale, în special cele din zona montană şi colinară,
 livezile tradiţionale extensive în care fondul vechilor fâneţe se conservă aproape în
întregime, făcând din acestea unul dintre cele mai valoroase şi mai bine conservate habitate
traditionale din zona carpatică, Transilvania şi zona pericarpatică. În plus, aceste livezi
tradiţionale, conservă în cele mai multe cazuri, soiuri autohtone vechi de pomi fructiferi, care
constituie un genofond cultural ancestral, periclitat, ce nu trebuie pierdut,
 pajişti permanente care sunt asociate în general cu o mare diversitate floristică în România,
ceea ce asigură implicit marea diversitate faunistică (păsări, insecte, animale mici şi mari),
Pentru desemnarea unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) de nivel LAU2 (municipii, oraşe şi
comune) care pot fi încadrate ca zone cu Înaltă Valoare Naturală au fost iniţial (2007-2013) aplicate
criteriile bazate pe folosinţa terenurilor utilizând bazele de date Corine Land Cover şi FAO-LCCS.
În desemnarea anterioară suprafaţa eligibilă de pajişti situate în cele 1.038 UAT încadrate în zonele
HNV, a fost de aprox. 2,169 milioane hectare.
În noua desemnare, o unitate administrativ-teritorială este încadrată ca zonă cu Înaltă Valoare
Naturală dacă peste 50% din terenul ei agricol se încadrează în una din condiţiile de definire a HNV
enumerate mai sus. Suprafaţa terenurilor agricole utilizate ca pajişti permanente situate pe teritoriul
celor 958 unităţi administrativ-teritoriale definite ca zone cu înaltă valoare naturală este de cca. 2
milioane ha (conform LPIS 2013 – APIA). Distribuţia spaţială a zonelor eligibile pentru acest pachet
este prezentată în harta din Anexa 8.2.M.10.1-3, iar lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2
este conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.
Diferenţele dintre cele 2 desemnări se datorează faptului că zona eligibilă pentru Varianta 3.1 Crex
crex a Pachetului 3 - pajişti importante pentru păsări a fost revizuită pe baza reprezentativităţii
siturilor Natura 2000 pentru această specie, în desemnarea iniţială (2007-2013) a HNV regăsindu-se
cele mai importante 4 SPA-uri pentru populaţiile de Crex crex din România. Însă, aplicarea pe viitor
a unor cerinţe de management mai restrictive nu va avea un impact negativ asupra elementelor
specifice HNV, contribuind mai departe la aplicarea unor practici agricole benefice pentru mediu.
Trebuie menţionat şi faptul că o mare parte a zonelor protejate importante din România (atât de
interes naţional, cât şi comunitar sau internaţional) sunt acoperite (aproximativ 43,38 % din
suprafaţa SPA-urilor şi 55,76 % din suprafaţa SCI-urilor) de zonele cu Înaltă Valoare Naturală
(HNV), pachet care deşi este focusat pe conservarea speciilor de plante asociate pajiştilor seminaturale are potenţialul de a aduce şi o contribuţie indirectă la protecţia altor specii sălbatice
importante sau habitate prioritare. Ca o evaluare de ansamblu, zona eligibilă propusă pentru
Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii de agro-mediu şi climă acoperă cca. 51,37 % din suprafaţa siturilor
Natura 2000 desemnate în România.
Impactul rezultat în urma implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă adaptate gestionării
zonelor HNV este recunoscut la scară largă, în special din perspective efectelor privind conservarea
biodiversităţii, protecţia apelor şi solului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seară din
activităţile agricole sau sechestrarea carbonului în biomasă. Dovezi incontestabile în acest sens sunt
studiile elaborate de-a lungul timpului (ex. studii elaborate la nivelul Comisiei Europene –
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/agrienv/rep_en.pdf, studii ale organizaţiilor
independente - http://www.efncp.org, http://www.highnaturevaluefarming.org.uk sau alte publicaţii
de specialitate - “High Nature Value Farming in Europe – 35 European countries – experiences and
perspectives”, 2012, ISBN 978-3-89735-657-3).

Cerinţele specifice Pachetului 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală sunt următoarele:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg.
N s.a./ha (1 UVM/ha),
 cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini
medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în
UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 1:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu
specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în
derulare.

Anexa 8.2.M.10.1-3

1.1.1.3.1.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 1, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.1.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.1.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.1.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care

depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.1.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală vizează terenurile agricole situate în
zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în Program la nivel de unitate administrativteritorială (UAT) LAU2, utilizate ca pajişti permanente, precum şi suprafeţele acoperite cu
livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor,
 a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe propria
răspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru
perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe în situaţia în care

utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani) pe suprafeţele pe care intenţionează să aplice
pachetul 1.
Angajamentele în cadrul Pachetelor 1 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Zonele eligibile pentru Pachetul 1 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-3 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 1 – pajişti cu
înaltă valoare naturală (HNV) de 139 €/ha/an.
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-13).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin
Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale. Nu sunt posibile alte combinaţii de pachete pe aceleaşi
parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.1.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice ale Pachetului 1, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
chimici conduce la o scădere a producţiei cu 25% iar întârzierea cositului conduce la o pierdere de
33% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există diferenţe în privinţa costurilor, fermierii
trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual plantele invazive dar în acelaşi timp având şi
unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi chimici şi pesticide. Stabilirea datelor diferite de
cosit, în funcţie de altitudine, asigură condiţii similar pentru toţi beneficiarii Pachetului 1, evitânduse astfel supra sau sub-compensarea. În ansamblu, practica de agro- mediu nu este la fel de
profitabilă ca o practică convenţională, de aceea se acordă o plată compensatorie.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

Anexa 8.2.M10.1-12

1.1.1.3.2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.2.1. Description of the type of operation

Informaţiile legate de descrierea Pachetului 2 – practici agricole tradiţionale se regăsesc la secţiunea
specifică a Pachetului 1.
Pachetul 2 poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1.
Pachetul 2 propune 2 variante aplicabile pe suprafeţele de pajişti permanente sau livezi tradiţionale
utilizate extensiv prin cosit:
 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe
 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

Cerinţa specifică Pachetului 2 – practici agricole tradiţionale – varianta 2.1 – lucrări manuale pe
pajişti permanente utilizate ca fâneţe:
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor
tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală.
Cerinţa specifică Pachetului 2 – practici agricole tradiţionale – varianta 2.2 – lucrări cu utilaje
uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe:
 cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea
utilajelor grele.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru ambele variante ale Pachetului 2:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu
specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în
derulare.

1.1.1.3.2.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 2, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.

Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.2.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.2.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.2.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care
depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:

 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.2.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale vizează terenurile agricole situate în zonele cu
înaltă valoare naturală, delimitate în Program la nivel de UAT LAU2, din categoria de
folosinţă pajişti permanente utilizate prin cosit (fâneţe), precum şi suprafeţele acoperite cu
livezi tradiţionale utilizate extensiv ca fâneţe prin cosit (variantele 2.1 şi 2.2). Pachetul se
aplică numai adiţional unui angajament încheiat pentru Pachetul 1.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor.
Angajamentele în cadrul Pachetelor 2 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Zonele eligibile pentru Pachetul 2 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-3 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 2 – practici
agricole tradiţionale:
 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 107 €/ha/an
 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 €/ha/an
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin
Pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV). Nu sunt posibile alte combinaţii de pachete pe
aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.2.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation

Aplicarea lucrărilor cu utilaje mecanizate de mici dimensiuni pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor
tradiţionale utilizate extensiv aflate sub angajament în cadrul pachetului 2 sau interzicerea aplicării
lucrărilor mecanizate (cu excepţia celor operate cu forţă animală), conduc la costuri mai mari pentru
fermieri. Lucrări cum ar fi cositul manual sau întorsul fânului necesită muncă intensă şi sunt mai
costisitoare decât practicile mecanizate moderne. De asemenea, utilizarea echipamentelor
mecanizate de mici dimensiuni, deşi este mai economică decât aplicarea unor practici manuale, este
mai costisitoare decât practicile mecanizate convenţionale.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.3. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.3.1. Description of the type of operation

Conform prevederilor Acordului de Parteneriat, un management adecvat al pajiştilor din interiorul
Ariilor Speciale de Protecţie Avifaunistică (SPA) este necesar a fi promovat prin măsura de agromediu şi climă, pentru conservarea speciilor de păsări importante la nivel european. Având în
vedere necesitatea de gestionare eficientă a resurselor financiare alocate prin FEADR măsurilor de
mediu, fiind necesară o targetare a elementelor cu valoare ridicată din perspectiva conservării
resurselor naturale (în special a biodiversităţii), a fost realizată o redesemnare a zonelor importante
pentru protecţia păsărilor al căror habitat îl constituie pajiştile permanente. Speciile vizate în
continuarea acţiunilor din programul trecut sunt Crex crex, Lanius minor şi Falco vespertinus.
Aceste specii sunt prezente în număr mare în România în timp ce în alte zone din Europa se află în
declin sau au dispărut. România deţinea aproximativ 97% din populaţia europeană de Lanius minor
(Sfrâncioc cu frunte neagră), aproximativ 58% din populaţia europeană de Falco vespertinus
(Vânturelul de seară) şi aproximativ 28% din populaţia europeană de Crex crex (Cârstelul de câmp)
– conform Birds in Europe 2004.
Implementarea unor angajamente de agro-mediu şi climă adaptate cerinţelor etologice ale acestor
specii de păsări asigură atingerea obiectivelor de conservare stabilite la nivel naţional, comunitar şi
internaţional prin: "Action plan for the corncrake (Crex crex) in Europe", "International Single
Species Action Plan for the Conservation of the Corncrake", "European Species Action Plan for the
Red-footed Falcon Falco vespertinus Linnaeus, 1766" sau descrierea speciei şi ameninţările
identificate pentru Falco vespertinus
(http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3603).
România se află în al 7 an de implementare al rețelei europene de arii protejate Natura 2000, după
desemnarea oficială a Ariilor de Protecție Specială Avifaunistică și a Siturilor de Importanță
Comunitară prin H.G 1284/2007, respectiv H.G-ul 971/2011. Astfel, pentru perioada de programare
2014-2020, sunt selectate pe principiul reprezentativității unele SPA-uri care se suprapuneau cu
IBA-urile care au stat la baza desemnării anterioare a zonelor eligibile pentru Pachetul 3 al Măsurii
214 - plăţi de agro-mediu. O diferenţă se observă în cazul desemnării zonei eligibile adresate
conservării pajiştilor importante pentru Crex crex, unde nu există o corespondenţă directă între IBAurile selectate în perioada 2007-2013 şi SPA-urile selectate pentru perioada 2014-2020, pe baza
reprezentativitătii din perspectiva numărului de perechi de păsări estimate prin formularele standard
care au stat la baza desemnării siturilor. În vederea asigurării consistenţei, pe lângă datele aferente
fişelor standard elaborate în vederea desemnării SPA-urilor importante pentru Crex crex şi Lanius
minor şi datele obţinute din raportarea distribuţiei speciilor pe baza articolului 12 al Directivei
Păsări, s-au utilizat şi datele rezultate în urma implementării unor proiecte sau rezultate în urma
recensămintelor pentru Falco vespertinus. SPA-urile selectate sunt:
 Crex crex – ROSPA0028, ROSPA0033, ROSPA0114 şi ROSPA0138 (primele 4 situri ca
reprezentativitate prin stabilirea unui prag peste 215 perechi de păsări pe baza fişelor
standard).
 Falco vespertinus – ROSPA0001, ROSPA0015, ROSPA0031, ROSPA0047, ROSPA0067,
ROSPA0103, ROSPA0126, ROSPA0135, ROSPA0142, ROSPA0144 (primele 10 situri ca
reprezentativitate prin stabilirea unui prag peste 30 perechi de păsări) şi ROSPA0013,
ROSPA0016, ROSPA0019, ROSPA0022, ROSPA0024, ROSPA0036, ROSPA0039,
ROSPA0042, ROSPA0048, ROSPA0061, ROSPA0066, ROSPA0070, ROSPA0071,

ROSPA0072, ROSPA0074, ROSPA0076, ROSPA0078, ROSPA0090, ROSPA0094,
ROSPA0095, ROSPA0097, ROSPA0101, ROSPA0102, ROSPA0106, ROSPA0108,
ROSPA0111, ROSPA0113, ROSPA0118, ROSPA0120, ROSPA0121, ROSPA0127,
ROSPA0128, ROSPA0130, ROSPA0137, ROSPA0145, ROSPA0148 (pe baza
reprezentativităţii, utilizând datele rezultate în urma raportării din 2014 pe articolul 12 al
Directivei Păsări şi recensămintelor).
 Lanius minor – ROSPA0001, ROSPA0002, ROSPA0015, ROSPA0016, ROSPA0017,
ROSPA0019, ROSPA0029, ROSPA0073, ROSPA0100, ROSPA0119 (primele 10 situri ca
reprezentativitate prin stabilirea unui prag peste 125 de perechi de păsări) şi ROSPA0004,
ROSPA0006, ROSPA0008, ROSPA0040, ROSPA0049, ROSPA0068, ROSPA0069,
ROSPA0135 (pe baza fişelor standard şi repartiţiei furnizată de raportarea pe art. 12 al
Directivei Păsări).
Unele din siturile vizate, deşi se situau în perioada 2007-2013 în zona eligibilă HNV, datorită
reprezentativităţii speciilor de păsări vizate de Pachetul 3 al măsurii de agro-mediu şi climă, au fost
incluse pentru perioada 2014-2020 în zona eligibilă pentru pachetul adresat Crex crex (ROSPA0028,
ROSPA0033, ROSPA0114 şi ROSPA0138) sau pentru pachetul adresat Lanius minor
(ROSPA0029).
Suprafaţa de pajişti permanente situate în cele 567 UAT-urile eligibile (din care 83 eligibile pentru
Pachetul 3.1 – Crex crex şi 484 eligibile pentru Lanius minor şi Falco vespertinus) este de aprox
565 mii hectare (din care 155 mii ha eligibile pentru Pachetul 3.1 – Crex crex şi 410 mii ha eligibile
pentru Lanius minor şi Falco vespertinus). În total, zona eligibilă selectată în cadrul acestui pachet
acoperă aproximativ 44,31 % din suprafaţa totală a SPA-urilor desemnate la nivel naţional (din care
7,09 % în zonele eligibile pentru Pachetul 3.1 şi 37,22 % în zonele eligibile pentru Pachetul 3.2). În
acelaşi timp, zona desemnată va contribui la atingerea obiectivelor de conservare stabilite pentru
speciile prioritare şi habitatele importante situate în 28,02 % din suprafaţa totală a SCI-urilor
desemante în România (din care 3,11 % în zonele eligibile pentru Pachetul 3.1 şi 24,91 % în zonele
eligibile pentru Pachetul 3.2). Ca o evaluare de ansamblu, zona eligibilă propusă pentru Pachetul 3
al măsurii de agro-mediu şi climă acoperă cca. 32,95 % din suprafaţa siturilor Natura 2000
desemnate în România (din care 5,64 % în zonele eligibile pentru Pachetul 3.1 şi 27,31 % în zonele
eligibile pentru Pachetul 3.2). În zonele selectate, pe baza datelor din fişele standard, se regăsesc
cca. 35,51 % din populaţiile de Crex crex, cca. 87,4 % din populaţiile de Falco vespertinus şi cca.
60,86 % din populaţiile de Lanius minor estimate ca prezente în SPA-urile desemnate în România.
O serie de specii cu statut nefavorabil la nivel global vor beneficia indirect de implementarea acestui
pachet: Falco cherrug, Coracias garrulus și Lanius collurio.
Distribuţia spaţială a zonelor eligibile pentru acest pachet este prezentată în harta din Anexa
8.2.M.10.1-4, iar lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2 este conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.
Pachetul 3 propune 2 variante aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru păsări:
 varianta 3.1 – Crex crex,
 varianta 3.2 – Laniu minor şi falco vespertinus.

Cerinţele specifice Pachetului 3 – pajişti importante pentru păsări – varianta 3.1 – Crex crex:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg
N sa/ha (1 UVM/ha),
 cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,

 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită
după data de 1 septembrie),
 păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament,
cu excepţia celor operate cu forţă animală.
Cerinţele specifice Pachetului 3 – pajişti importante pentru păsări – varianta 3.2 – Laniu minor
şi falco vespertinus:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg
N sa/ha (1 UVM/ha),
 cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită
după data de 1 septembrie),
 păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament
cu excepţia celor operate cu forţă animală sau a celor operate cu cu utilaje mecanizate de
mică capacitate.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru ambele variante ale Pachetului 3:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu
specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în
derulare.

Anexa 8.2.M.10.1-4

1.1.1.3.3.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 3, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.3.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.3.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.3.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care
depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.3.6. Eligibility conditions

Terenuri:

 Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări vizează terenurile agricole situate în SPA-uri
(Special Protection Area) reprezentative pentru speciile Crex crex (varianta 1), Lanius minor
şi Falco vespertinus (varianta 2), utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele delimitate
în Program la nivel de UAT LAU2.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor,
 a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe propria
răspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru
perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe în situaţia în care
utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani) pe suprafeţele pe care intenţionează să aplice
pachetul 3.
Angajamentele în cadrul Pachetelor 3 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Zonele eligibile pentru Pachetul 3 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-4 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în

limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 3 – pajişti
importante pentru păsări:
 varianta 3.1 – Crex crex – 244 €/ha/an
 varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus – 171 €/ha/an
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.3.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.3.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice Pachetului 3, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
(inclusiv a celor organici) conduce la o scădere a producţiei cu 30%. Întârzierea cositului în cazul
variantei 3.1 conduce la o pierdere de 50% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există
diferenţe în privinţa costurilor, fermierii trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual
plantele invazive dar în acelaşi timp având şi unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi
chimici şi pesticide. În ansamblu, această practică de agro-mediu nu este la fel de profitabilă ca o
practică convenţională, de aceea se acordă o plată compensatorie.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.4. Pachetul 4 – culturi verzi

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.4.1. Description of the type of operation

Eroziunea solului, în special eroziunea solului prin apă, este un fenomen larg răspândit în România,
fenomen a cărui manifestare pe termen lung, reduce viabilitatea fermelor şi aduce daune mediului
înconjurător. Promovarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) relevante pentru
combaterea eroziunii solului reprezintă un pas important pentru înlăturarea acestei ameninţări, dar
există de asemenea o nevoie de a încuraja toţi fermierii să treacă dincolo de respectarea GAEC prin
adoptarea unor practici de agro-mediu ce vizează conservarea solului şi a apei. Riscul de eroziune
este crescut şi de faptul că multe terenuri sunt lăsate descoperite pe timpul iernii, de aceea una dintre
cele mai simple măsuri de conservare a solului este încurajarea utilizării aşa numitelor culturi verzi.
Acestea sunt semănate imediat după recoltare şi protejează solul pe timpul iernii asigurând
acoperirea acestuia cu vegetaţie. Acest pachet de conservare a apei şi a solului este disponibil în
întreaga ţară, el având de asemenea potenţialul de a diminua riscul scurgerilor de nutrienţi, în special
a azotului, în timpul iernii. Pachetul poate astfel contribui la atingerea obiectivelor Directivei Cadru
Apă de a asigura o bună stare ecologică şi chimică a tuturor apelor.
Pachetul 4 are aplicabilitate la nivel naţional.
Cerinţele specifice Pachetului 4 – culturi verzi sunt următoarele:
 semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea,
măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina,
 utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi
înaintea înfiinţării culturilor verzi.
 biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 4 este interzis aratul sau
discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.
Pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate referitor la protecţia solului
pe timpul iernii, Pachetul 4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil
aparţinând unei ferme.

1.1.1.3.4.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 4, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.4.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.4.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.4.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care
depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.4.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 4 – culturi verzi este disponibil pentru terenurile arabile situate pe întreg teritoriul
naţional.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor.
Angajamentele încheiate pentru Pachetul 4 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe
toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la
altul.

1.1.1.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în

limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 4 – culturi
verzi – 126 €/ha/an.
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Pachetul 4 al măsurii de agro-mediu şi climă (articolul 28) se poate combina pe aceeaşi suprafaţă
agricolă cu pachetele 1 şi 2 ale fiecărei submăsuri de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2 - art. 29).
În cadrul măsuri, plăţile acordate în cadrul Pachetului 4 pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul
Pachetului 5, neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni. Plăţile
acordate în cadrul pachetului 4 nu pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul Pachetului 7, datorită
cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile. Nu sunt posibile alte combinaţii de
pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.4.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.4.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Ca urmare a respectării practicilor specifice Pachetului 4, fermierii suportă costuri mai mari. Aceste
costuri constau în consum crescut de combustibil pentru efectuarea lucrărilor adiţionale precum şi în
costuri cu achiziţionarea seminţelor, în contextul în care cultura înfiinţată este încorporată în sol
primăvara, nemaiputând să fie valorificată. Acestea sunt premisele pentru care o plată
compensatorie este acordată pentru Pachetul 4. Pentru a se evita orice suprapunere a cerinţelor
Pachetului 4 cu standardul GAEC referitor la protecţia solului pe timpul iernii prin asigurarea
acoperirii terenurilor agricole sau menţinerea acestora nearate pe cel puţin 20 % din suprafaţa de
teren arabil a fermei, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil
aparţinând unei ferme, asigurându-se astfel evitarea dublei finanţări.

Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.5. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.5.1. Description of the type of operation

Relaţia dintre comunitatea fermierilor şi schimbările climatice este dublă: pe de o parte fermierii
sunt afectaţi de schimbările climatice prin modificarea randamentelor de producţie, pe de altă parte
fermierii prin activităţile lor influenţează bilanţul gazelor cu efect de seră. Comportamentul
fermierilor este în general influenat de condiţiile actuale climatice având şi o puternică componentă
bazată pe tradiţie / cunoştinţe rezultate din activităţile desfăşurate în trecut. Pentru reducerea
vulnerabilităţii faţă de efectul prognozat al schimbărilor climatice asupra recoltelor este necesar
schimbarea comportamentului actual al fermierilor în sensul flexibilizării structurii de culturi prin
care să se contracareze efectele induse de schimbările climatice. In acest sens analiza recoltelor
culturilor de câmp din ultimul deceniu obţinute în reţeaua de staţiuni de cerectare ASAS precum şi
studii bazate pe utilizarea modelelor agro-pedo-climatice pentru prognoza recoltelor în diferite
scenarii climatice arată o tendinţă prin care soiurile şi hibrizii culturilor de primăvară (porumb,
floarea soarelui, soia) semi-tardivi şi tardivi care ocupă în prezent un procent majoritar conduc la
recolte mai mici (ca medie multianuală) decât soiurile şi hibrizii timpurii şi semitimpurii. Acest fapt
se datorează evitării perioadelor cu stresuri mari de apă şi termice din perioada înfloritului care vor
fi din ce în ce mai frecvente conform prognozelor de modificare a climei. În contextul climatic
actual producţia hibrizilor timpurii şi semitimpurii este cu aproximativ 15% mai mică decât cea a
hibrizilor semi-tardivi şi tardivi (ca medii multianuale). Acest raport se va inversa în viitor – pentru
a putea face faţă schimbărilor prognozate fermierii trebuie să-şi modifice managementul fermelor
introducând în cultură soiuri şi hibrizi cu perioade de vegetaţie diferite. Activităţile agricole
influenţează fluxurile de gaze cu efect de seră. În acest sens o măsură activă pentru sechestrarea
carbonului o reprezintă lucrările minime ale solului (minimum tillage) care în plus contribuie şi la
conservarea apei din sol. Scăderile de recoltă în sistemul minimum-tillage faţa de sistemul
convenţional sunt de 15% iar consumul de carburant este de 90% faţă de consumul de carburant din
sistemul convenţional.
Pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice în arealele cu potenţial de deşertificare există mai
multe opţiuni din punctul de vedere al structurii culturilor agricole cultivate în fermă:
 Includerea în suprafaţa cultivată a unor culturi rezistente la secetă (sorg, mei, năut, etc.)
 Utilizarea pentru culturile tradiţionale (grâu, porumb, floarea soarelui, soia, rapiţă, etc) a
unor soiuri şi hibrizi rezistente la secetă
 Utilizarea pentru culturile de primăvară (porumb, floarea soarelui, soia) a unor soiuri şi
hibrizi timpurii sau semi-timpurii pentru care perioada de stres maxim hidric şi termic (a
doua jumătate a lunii iulie, august) este după perioada de maximă sensibilitate a culturilor la
deficit de apă şi temperaturi maxime extreme (înflorit formarea boabelor)
Deoarece schimbările climatice prevăzute sunt pe lungă durată (orizont de timp 2020, 2050) iar
comportamentul fermierilor este conservator este necesară includerea acestor alternative în
managementul agricol actual la nivel de fermă chiar dacă condiţiile climatice ale unor ani agricoli
pentru care se fac angajamentele pot fi favorabile actualei structuri de culturi. Prin cultivarea unor
hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite fermierii sunt protejaţi de excesele climatice şi pot câştiga
experienţă care să le modifice comportamentul în cazul în care predicţiile privind schimbările
climatice se vor îndeplini.

Limitarea deficitului de apă din sol în arealele cu potenţial de deşertificare se poate face prin
înlocuirea lucrării de bază a solului (arat) cu metode de lucrare minimă a solului (minimum tillage)
prin care este redusă cantitatea de apă evaporată din stratul superficial al solului.
Utilizarea îngrăşămintelor organice permite menţinerea sau amelirarea conţinutului de carbon
organic din sol cu efect direct în reducerea de gaze cu efect de seră.
Selectarea zonelor în care să se aplice Pachetul 5 „adaptarea la schimbările climatice” s-a facut prin
suprapunerea a două straturi de informaţii, valorile fiecărui strat fiind mediate pentru terenul agricol
din fiecare UAT:
 cantitatea de apă accesibilă din sol calculată din extensia cu funcţii de pedotransfer a hărţii
de sol 1:200.00 a României în format digital (SIGSTAR-200),
 numărul de zile de creştere (growing-degree days) definite ca numarul de zile din an în care
temperatura medie a aerului este peste 5oC şi raportul evapotranspiraţiei reale faţă de cea
potenţială este mai mare de 0,5. Acest indicator a fost calculat utilizând modelul de simulare
ROIMPEL pentru primul studiu de caz privind setul de indicatorii biofizici propuşi de JRC
pentru desemnarea zonelor cu limitări pentru activităţi agricole (2012) utilizând baza de date
de sol SIGSTAR-200, datele climatice pe seria de ani 1991-2000.
Prin excluderea UAT insulare şi adăugarea unor UAT vecine în vederea omogenizării zonelor
selectate, valorile prag rezultate ale indicatorilor sunt:
 65 mm apă pe profilul de sol cu rădăcini pentru cantitatea de apă accesibilă din sol (cu
excepţia unei UAT ptr. care se înregistrază o valoare mai mare decât pragul stabilit, respectiv
de 92 mm) şi
 106 zile de creştere (cu excepţia unei UAT care înregistrază valoarea 111).
Validarea ipotezei pe baza căreia sunt selectate zonele este făcută prin analiza la nivel de UAT a
indicatorul ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) privind sensibilitatea arealelor la
deşertificare, calculat pe baza datelor de sol, climă şi management agricol, utilizând metodologia
propusă în proiectul MEDALUS. Toate zonele selectate înregistrază valori care indică încadrarea în
clasa “critic”.
Ca rezultat, se consideră că UAT cele mai potrivite pentru aplicarea măsurilor incluse în Pachetul 5
sunt cele în care sunt îndeplinite simultan unele condiţii (prin stabilirea pragurilor de mai sus) care
se referă la influenţa climei asupra practicării activităţilor agricole:
 cantitatea de apă accesibilă din sol se încadrează în clasele „foarte mică”.
 numărul redus de zile de creştere.
 clasa de expunere la efectele schimbărilor climatice fiind reflectată de indicatorul ESAI.
Prin utilizarea metodologiei MEDALUS pentru evaluarea arealelor sensibile la deşertificare în
funcţie de indicatori specifici care caracterizează calitatea solului, a climei şi vegetaţiei a fost
elaborată harta riscului la deşertificare în România cu menţionarea zonelor şi „critice” în care
efectele induse de schimbările climatice asupra agro-ecosistemelor pot fi majore. Din aceste zone, în
cele mai sensibile din perspectiva riscurilor asociate manifestării efectelor schimbărilor climatice,
fermierii care în general sunt conservatori, trebuie să fie încurajaţi să aducă schimbări
managementului agricol pentru o tranziţie de la practicile de azi la o agricultură adaptată în
contextul schimbărilor climatice.
Zona în care se va aplica pachetul pilot adresat adaptarii agriculturii la efectele schimbărilor
climatice, acoperă teritoriul administrativ al unui număr de 71 UAT, suprafaţa de teren arabil fiind

estimată la cca. 900 mii ha (Anexa 8.2.M.10.1-5). Lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2
este conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

Cerinţele specifice Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice sunt următoarele:
 pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajată pe suprafaţa
cultivată se vor utiliza în proporţii egale 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (unul timpuriu
sau semi-timpuriu, calălalt semi-tardiv sau tardiv),
 utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul
suprafeţelor angajate,
 aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care
se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici
agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”).
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 5 este interzis aratul sau
discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Anexa 8.2.M.10.1-5

1.1.1.3.5.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 5, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.5.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.5.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.5.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care

depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.5.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice vizează terenurile arabile situate în
zonele cu risc crescut de deşertificare, delimitate în Program la nivel de UAT LAU2.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha,
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor.
Numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha sunt eligibili.
Angajamentele încheiate pentru Pachetul 5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe
toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la
altul.

Zonele eligibile pentru Pachetul 5 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-5 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 5 – adaptarea
la efectele schimbărilor climatice – 126 €/ha/an.
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Pachetul 5 al măsurii de agro-mediu şi climă (articolul 28) se poate combina pe aceeaşi suprafaţă
agricolă cu pachetele 1 şi 2 ale fiecărei submăsuri de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2 - art. 29).
În cadrul măsuri, plăţile acordate în cadrul Pachetului 5 pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul
Pachetului 4, neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni. Nu sunt
posibile alte combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.5.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.5.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice Pachetului 5, fermierii înregistrează cheltuieli
suplimentare sau în unele cazuri pierderi de venituri din activitatea agricolă în urma diversificării
culturilor, adaptării calendarului activităţilor agricole la condiţiile climatice modificate şi
compostarea materiilor organice în vederea obţinerii îngrăşămintelor organice. În contextul climatic
actual, fermierii care încheie angajamente pentru Pachetul 5, deşi înregistrează unele economii din
aplicarea lucrărilor minime (15% faţă de sistemul convenţional), există pierderi de venituri rezultate
din utilizarea hibrizilor timpurii şi semitimpurii (producţie cu aprox. 15% mai mică decât cea a
hibrizilor semi-tardivi şi tardivi). Aplicând cerinţele acestui pachet fermierii înregistrează şi unele
economii datorită reducerii aplicării unor activităţi agricole specifice tehnologiilor clasice.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.6. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.6.1. Description of the type of operation

Pe pajiştile permanente din zona Clujului şi cele situate în Obcinele Bucovinei, evaluarea
populaţiilor din speciile genului Maculinea a arătat faptul că aici se găseşte, în funcţie de specie,
până la 3 % din populaţia la nivel comunitar, aceste zone înregistrând până la 40 % din populaţiile la
nivel naţional. Cele mai reprezentative specii în aceste zone sunt Maculinea nausithous, Maculinea
teleius, Maculinea alcon şi Eriogaster catax. Datorită vulnerabilităţii, a biologiei şi ecologiei
deosebit de complexe, speciile de fluturi din genul Maculinea au beneficiat in ultimii 20 de ani de
numeroase studii şi finanţări generoase din bugetul UE. Cunoscându-se biologia şi ecologia lor, s-au
elaborat planuri de management bine ancorate ştiinţific. Vulnerabilitatea acestor specii se datorează
fragmentării şi reducerii habitatului şi modului de utilizare a pajiştilor cu Sanguisorba officinalis.
Cositul de 3-5 ori ca practică specifică anumitor zone joase sau de 2-3 ori în zonele înalte, dar în
perioade nefaste pentru dezvoltarea fluturilor din genul Maculinea, constituie o practică
incompatibilă cu menţinerea populaţiilor acestor specii. Deoarece perioada cuprinsă între jumătatea
lunii iunie şi jumătatea lunii august corespunde perioadei de zbor pentru M. telejus şi M. nausithous,
în această perioadă femelele depun ouăle pe inflorescenţa plantei gazdă (Sanguisorba officinalissorbestrea), şi tot în această perioadă larvele se află în interiorul inflorescenţelor plantei. Abia după
jumătatea lunii august majoritatea larvelor au parăsit deja inflorescenţele, fiind transportate de către
anumite specii de furnici gazdă în muşuroaie pentru a fi hrănite şi a-si continua ciclul de viată.
Unele larve de M. nausithous se mai află în inflorescenţe şi după jumătatea lunii august, până la
jumătatea lunii septembrie, dar procentul lor este redus sau chiar nesemnificativ pentru populaţie
(Timus et al. 2011). Având în vedere ciclul biologic mai sus menţionat, bine studiat atât în zona
Clujului, cât şi în zona Bucuvinei, este recomandată începerea cositului numai după data de 25
august a fiecărui an. Este necesar a fi menţionat că implementarea acestui pachet va contribui
indirect la conservarea unor habitate importante specifice pajiştilor naturale şi seminaturale, dar şi a
unor specii prioritare a căror ecologie este legată de aceste tipuri de habitate. Zonele selectate ca
eligibile în cadrul acestui pachet, încă din perioada 2007-2013, sunt situate în judeţul Cluj şi în
judeţul Suceava, pe teritoriul a 26 UAT, suprafaţa de pajişti permanente din aceste zone fiind de cca.
23.000 ha. La nivel european au fost făcuţi primii paşi pentru elaborarea unor planuri de acţiune
adresate conservării fluturilor din genul Maculinea (http://www.bc-europe.eu/index.php?id=360).
Distribuţia spaţială a zonelor eligibile pentru acest pachet este prezentată în harta din Anexa
8.2.M.10.1-6, iar lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2 este conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

Cerinţele specifice Pachetului 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) sunt
următoarele:
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg
N s.a./ha,
 cositul poate începe doar după data de 25 august,
 cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă
folosirea utilajelor grele,
 păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar,

 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate
sub angajament.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 6:
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu
specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în
derulare.

Anexa 8.2.M.10.1-6

1.1.1.3.6.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 6, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.

Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.6.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.6.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.6.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care
depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:

 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.6.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) vizează terenurile agricole
utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele unde au fost identificate populaţii
reprezentative ale unor specii prioritare de fluturi din genul Maculinea sp., delimitate în
Program la nivel de UAT LAU2.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi
viticole),
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor,
 a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe propria
răspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru
perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe în situaţia în care
utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani) pe suprafeţele pe care intenţionează să aplice
pachetul 6.

Angajamentele în cadrul Pachetelor 6 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Zonele eligibile pentru Pachetul 6 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-6 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 6 – pajişti
importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 €/ha/an.
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.6.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.6.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the

environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice Pachetului 6, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
chimici conduce la o scădere a producţiei cu 25%, iar întârzierea cositului conduce la o pierdere de
75% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există diferenţe în privinţa costurilor, fermierii
trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual plantele invazive dar în acelaşi timp având şi
unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi chimici şi pesticide. În ansamblu, practica de
agro-mediu nu este la fel de profitabilă ca o practică convenţională, de aceea se acordă o plată
compensatorie.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.7. Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu
(Branta ruficollis)

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.7.1. Description of the type of operation

Principalele specii de gâşte ce iernează pe teritoriul României sunt: gâsca de vară (Anser anser),
gârliţa mare (Anser albifrons), gârliţa mică (Anser erythropus), şi gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis). Gârliţa mică şi gâsca cu gât roşu sunt incluse în Lista Roşie din România, şi sunt specii
ameninţate la nivel global. Alte specii precum gâsca de semănătură (Anser fabalis), gâsca de zăpadă
(Anser cearulescens), gâsca canadiană (Branta canadensis), gâsca călugăriţă (Branta leucopsis) şi
gâsca neagră (Branta bernicla) sunt rare pentru ţara noastră. Ele pot fi observat în zonele de iernare
sporadic şi în număr redus. Argumentele prezente se referă în principal la specii de gâşte de pe
teritoriul României, care sunt influenţate de practicile agricole aplicate în zonele de habitat. Gâsca
cu gât roşu este specia de gâscă cea mai ameninţată din lume, populaţia speciei în cauză aflându-se
în declin: de la 60.444 indivizi recenzaţi în perioada 1998-2001 la 45.000 de indivizi estimaţi în
perioada 2012-2013. Printre motivele principale ce stau la baza declinului populaţiei se numără
deteriorarea habitatelor de hrănire în zonele de iernat. În România, prima gâscă poate fi observată la
sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, dar concentraţii semnificative de gâşte se
formează, de obicei, la sfârşitul lunii noiembrie. Gâştele rămân pe teritoriul României până la
sfârşitul lunii februarie, dar grupuri mici mai pot fi întâlnite şi la începutul lunii aprilie. Principalele
situri pentru gâsca cu gât roşu în România sunt situate în Dobrogea. În partea de nord a Dobrogei,
zona principală de înnoptare este situată pe malul lacului Razim. În partea centrală, zone importante
au fost evidenţiate pe Lacul Goloviţa şi în partea de sud a Lacului Sinoe. În partea de sud a
Dobrogei, există două situri importante, iar de-a lungul coastei Mării Negre, se gaseşte o zonă
principală de înnoptare, şi anume, partea de sud-vest a Lacului Techirghiol. De-a lungul fluviului
Dunărea lângă Călăraşi, un alt adăpost principal pentru specie este situat pe Lacul Iezeru (Dan Hulea
2002). Datele colectate în timpul monitorizărilor pentru gâsca cu gât roşu prin Programul Comun de
Cercetare şi Monitorizare (observaţii efectuate începând cu iarna 2000/2001 până în prezent) arată
că specia foloseşte pentru hrănire o mare parte din zona agricolă din Dobrogea
(www.redbreastedgoose.aewa.info). De asemenea, datele furnizate de gâştele echipate cu radiotransmiţătoare în perioada 2010/2014 au evidenţiat faptul că acestea preferă pe lângă siturile istorice
şi ariile vaste de teren agricol din Balta Ialomiţei şi Insula Mică a Brăilei şi Balta Albă. Gâştele sunt
specii ierbivore. Principalele resurse de hrană pentru speciile din ţara noastră sunt grâul de toamnă şi
orzul. Mai pot consuma şi boabe de porumb şi plantele de rapiţă abia germinate. Ambele tipuri de
hrană asigură un aport nutritiv mult mai ridicat decât grâul de toamnă, dar acestea pot fi găsite şi
consumate de gâşte doar la începutul iernii. Principalele zone de hrănire pentru acestă specie sunt
reprezentante de terenuri întinse cu cereale, în special grâu de toamnă, dar şi orz, secară sau triticale.
De aceea, principala practică agricolă şi de folosinţa a terenului care să asigure protejarea speciei pe
termen lung este reprezentată de cultivarea unor suprafeţe întinse cu aceste tipuri de culturi în
Dobrogea şi asigurarea de puncte de hrănire cu boabe de porumb. Suprapunerea zonelor de hrănire
pentru gâşte cu terenurile arabile utilizate pentru producţia intensivă de cereale duce la apariţia unei
controverse importante referitoare la menţinerea ariilor de hrănire în bune condiţii cantitative şi
calitative şi pierderile cauzate de gâşte pe culturi. O altă problemă importantă se referă la
schimbarea culturilor folosite în mod tradiţional în Dobrogea cu plante tehnice care privează gâştele
de resurse de hrănire. Din acest motiv, menţinerea terenurilor cu grâu de toamnă şi a punctelor de
hrănire cu porumb în apropierea zonelor de înnoptare pentru gâşte este o măsură ce poate asigura
supravieţuirea speciei la nivel global. Implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă

adaptate cerinţelor etologice specifice acestei specii vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite
prin "International Single Species Action Plan for the Conservation of the Red-breasted Goose".
În perioada 2014-2020, pentru Pachetul 7 se va menține suprafața eligibilă desemnată pentru
perioada 2007-2013 deoarece în România pentru această specie au fost incluse în zonele eligibile
Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (IBA-uri), acoperind în principal teritoriile de înnoptare.
Zonele de hrănire se regăsesc numai la nivelul Ariilor de Importanță Avifaunistică (SPA-uri). Pe
lângă zonele propuse anterior (2007-2013), în vederea asigurării consistenţei şi omogenizării
zonelor eligibile, pentru următoarea perioadă de programare vor mai fi incluse unele teritorii, pe
baza datelor obținute prin echiparea gâștelor cu transmițătoare satelitare instalate atât de către
Societatea Ornitologică Română, cât și alți parteneri din alte State Membre. Suprafaţa de terenuri
arabile situate în cele 126 UAT incluse în zonele eligibile este de cca. 926 mii ha. În acelaşi timp,
zonele selectate acoperă peste 19% din suprafaţa SPA-urilor desemnate în România. Colateral,
implementarea pachetului vine în sprijinul actiunilor de protecţie a speciilor şi habitatelor, zona
eligibilă acoperind cca. 14,19% din suprafaţa SCI-urilor desemnate în România. În ansamblu,
Pachetul 7 acoperă cca. 13,24 % din suprafaţa siturilor Natura 2000 desemnate în România.
Zonele eligibile sunt prezentate în Anexa 8.2.M.10.1-7 iar lista zonelor eligibile la nivel UAT LAU2
este conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

Cerinţele specifice Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu
gât roşu (Branta ruficollis) sunt următoarele:
 în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de
cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
 însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată
înainte de data de 15 octombrie,
 parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai,
iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minim 5 % şi maxim 10
% sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de
angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe
hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
 în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată,
cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
 pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii
de porumb pe timpul verii,
 pesticidele şi fitostimulatorii (ingrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă
între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
 se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
 este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15
octombrie şi 31 martie.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 7 este interzis aratul sau
discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.
Pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate referitor la protecţia solului
pe timpul iernii, Pachetul 7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil
aparţinând unei ferme.

Anexa 8.2.M.10.1-7

1.1.1.3.7.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 7, plata
compensatorie se acordă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.7.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,

 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare).

1.1.1.3.7.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.7.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care
depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma
asumării angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.7.6. Eligibility conditions

Terenuri:
 Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis) vizează terenurile arabile situate în SPA-uri (Special Protection Area)
reprezentative pentru Branta ruficollis, delimitate în Program la nivel de UAT LAU2.
Beneficiarul:
 este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o
categorie de utilizare eligibilă,
 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi
viticole),
 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani,
de la data semnării acestuia,
 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică,
 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de
agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament),
 face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau
consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole,
completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele
specifice ale angajamentelor.
Angajamentele în cadrul Pachetelor 7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.
Zonele eligibile pentru Pachetul 7 sunt prezentate în harta conţinută de Anexa 8.2.M.10.1-7 şi în
lista conţinută de Anexa 8.2.M.10-M.13.

1.1.1.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor

financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare estimate, fiind pentru pachetul 7 – terenuri
arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 288 €/ha/an.
Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).
Plăţile acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 - art. 31), neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.
Plăţile acordate în cadrul pachetului 7 nu pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul Pachetului 4,
datorită cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile. Nu sunt posibile alte
combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.

1.1.1.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.7.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt
prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.7.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the

Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Nu este cazul.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Pentru a se evita orice suprapunere a cerinţelor pachetului 7 cu standardul GAEC referitor la
protecţia solului pe timpul iernii prin asigurarea acoperirii terenurilor agricole sau menţinerea
acestora nearate pe cel puţin 20 % din suprafaţa de teren arabil a fermei, acest pachet se poate aplica
pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, asigurându-se astfel evitarea
dublei finanţări. Ca urmare a respectării cerinţelor specifice Pachetului 7, fermierii suferă o pierdere
de venit în comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Astfel, înfiinţarea culturii
de iarnă, care în situaţia în care se succede cu o cultură de vară (ex. porumb) induce costurile
asociate lucrărilor de pregătire a terenurilor (ex. arat sau discuit), costurile cu achiziţionarea
seminţelor, precum şi cheltuielile aferente încorporării culturii în sol pe perioada primăverii, în
condiţiile în care această cultură nu poate fi valorificată de către fermieri, pierderea înregistrată fiind
echivalentă cu 100 % din cheltuielile efectuate. În situaţia în care fermierii optează pentru
menţinerea culturii de toamnă în vederea valorificării producţiei obţinute, aceştia înregistrează o
scădere a producţiei datorită interzicerii utilizării unor metode de protecţie a culturii în perioada 15
octombrie – 15 martie (ex. utilizarea pesticidelor, a metodelor de alungare a păsărilor, a utilizării
fitostimulentelor). Astfel, pierderile cauzate de hrănirea păsărilor conduce la o pierdere a producţiei
cu 25 % în cazul cerealelor sau chiar la compromiterea totală a culturii în cazul rapiţei datorită
faptului că gâştele se hrănesc cu mugurii acestei plante în fazele incipiente de dezvoltare sau chiar

dezrădăcinează plantele în zonele cu exces de umiditate Aceste pierderi, cumulate cu scăderile de
producţie induse de interzicerea utilizării pesticidelor şi a fitostimulatorilor în perioada 15 octombrie
– 15 martie, conduc la o scădere a producţiilor, în medie, cu 40%. În situaţia în care nu este
înfiinţată o cultură de porumb, sunt induse cheltuieli suplimentare cu achiziţionarea cantităţii
necesare de porumb boabe, transportul acesteia la punctele de hrănire situate pe parcelele pentru
care au fost încheiate angajamente şi manevrarea porumbului (încărcare/descărcare). Înfiinţarea
culturii de porumb pe timpul verii fiind obligatorie pentru minim 2 din cei 5 ani de angajament,
plata compensatorie a fost calculată pentru un sistem de rotaţie a culturilor aplicat în 3 din cei 5 ani
şi, de asemenea, bazat pe culturi succesive grâu de toamnă – porumb aplicat în 2 din cei 5 ani.
Pierderea de venit şi cheltuielile suplimentare înregistrate în cadrul angajamentului se datorează
nerecoltării producţiei pe 5 % din suprafaţa parcelelor angajate în vederea asigurării hranei pentru
gâşte. În cadrul acestui pachet fermierii nu înregistrează economii datorită neutilizării
îngrăşămintelor chimice sau a fitostimulatorilor sau datorită interzicerii lucrărilor agricole pentru
faptul că această interdicţie nu se aplică culturii principale, pe timpul verii, ci culturii secundare, pe
perioada iernii, cultură care nu este valorificată de fermieri în minim 2 ani din cei 5 ani de
angajament. Pierderile de venit şi cheltuielile suplimentare calculate în cadrul acestui pachet au fost
mediate pe cei 5 ani de angajament, asigurându-se acelaşi nivel al primei compensatorii pentru
fiecare an de angajament. Pentru simplificare sistemului de implementare, în situaţia prelungirii
anuale a angajamentelor după perioada iniţială, este obligatorie înfiinţarea culturii de iarnă, nivelul
plăţii fiind cel calculat ca medie a schemei aplicate în primii 5 ani.
Metodologia de calcul este validată de către ICPA, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-12).

1.1.1.3.8. Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

Sub-measure:


10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

1.1.1.3.8.1. Description of the type of operation

Diversitatea genetică constituie un factor indispensabil pentru dezvoltarea producţiei agricole şi a
zonelor rurale. Priorităţile naţionale în politicile de dezvoltare şi utilizare a diversităţii genetice a
animalelor domestice sunt orientate spre producerea şi utilizarea durabilă a unor specii şi rase cu un
înalt potenţial productiv, precum şi spre menținerea și utilizarea raselor de animale aflate în pericol
de abandon. Prin menținerea raselor locale de animale în pericol de abandon se constituie o sursă de
gene valoroase, bine adaptate la condițiile de mediu, care poate asigura o bază de progres continuu
în creşterea productivităţii animalelor, poate contribui la diversificarea populaţiilor existente la un
anumit moment, poate contribui la refacerea vitalităţii liniilor selecţionate şi la refacerea rezistenţei
la boli. De asemenea, prin încurajarea creșterii animalelor din rase locale în pericol de abandon, se
păstrează identitatea locală și valoarea cultural-istorică a acestora. În România, șeptelul femel adult
de reproducție este înregistrat și actualizat în registrele genealogice ale raselor înființate și menținute
de asociațiile crescătorilor de animale autorizate și acreditate de către Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ – ANARZ.
Pachetul 8 are aplicabilitate la nivel naţional.

Cerinţele specifice Pachetului 8 – pajişti cu înaltă valoare naturală sunt următoarele:
 beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului
genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANARZ în baza art. 2(10 j) din HG nr.
834/2010,
 beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele
adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele
necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. Dacă efectivul
angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau
vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica imediat Agenția de Plăți și de a
reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare.
În cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la
momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.
Pentru asigurarea consistenţei angajamentelor încheiate pentru Pachetul 8:
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în
derulare.

1.1.1.3.8.2. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. În cazul pachetului 8, plata
compensatorie se acordă pe cap de femelă adultă de reproducție de rasă pură și reprezintă o

compensație pentru pierderile de venit suportate de beneficiarii care încheie angajamente
voluntare. Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă.
Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 5 ani a unor
angajamente voluntare. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi
anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

1.1.1.3.8.3. Links to other legislation

Legislaţie UE:
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II,
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46,
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii,
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Legislaţie naţională:
 Cadrul Naţional de Implementare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România,
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare – de aprobare a SMR în România,
 Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor
practici agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si
completarile ulterioare),
 Hotărârea de Guvern nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", cu
modificările și completările ulterioare,
 OUG nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România,
 Ordinul MADR nr.765/2009 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din
specia bovine,
 OUG nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
 Ordinul nr.20/2006 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din speciile
ovine şi caprine, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea calului nr.389/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
 OUG nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
 Ordinul MAPDR nr. 13/2006 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din
specia porcine, cu modificările şi completările ulterioare,

 HG nr.1156/2013 pentru aprobarea programului acţiunilor de supraveghere, prevenire,
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ecvideelor, ovinelor şi caprinelor.

1.1.1.3.8.4. Beneficiaries

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii
(utilizatorii de terenuri agricole), care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agromediu și climă.

1.1.1.3.8.5. Eligible costs

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru
fiecare pachet/variantă pe baza evaluării pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu
neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării angajamentelor
voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.

1.1.1.3.8.6. Eligibility conditions

Beneficiarii Pachetului 8:
 dețin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute
în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secțiunea principală,
 sunt utilizatorii unor suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabile în
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), pe care asigură o densitate a șeptelului
de cel puțin 0,3 UVM/ha și cel mult 2,0 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul
efectiv de animale din ferma și se raportează la suprafețele de pajişti permanente),
 se angajează să respecte, pe suprafața întregii ferme, cerințele de bază relevante pentru
Pachetul 8, prevăzute în program,
 se angajează să țină o evidenţă a activităţilor derulate în cadrul fermei, relevante din
perspectiva respectării angajamentelor,
 se angajează să respecte cerinţele specifice angajamentelor voluntare privind creșterea
animalelor femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon,

 fac dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează
să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul
implementării angajamentelor prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel
puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Angajamentele încheiate pentru pachetul 8 sunt condiţionate de menținerea efectivului de animale
femele adulte de reproducție prevăzut la începutul programului, pe o perioadă de 5 ani, precum și a
descendenților femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. Dacă
efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau
vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica imediat Agenția de Plăți și de a reface
efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare. În cazul în
care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării,
sprijinul va fi redus proporţional.

1.1.1.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a
terenurilor agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete,
aplicarea acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole
durabile, bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.
Aşadar, pentru sub-măsura 10.1 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. În situaţia
în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa resurselor
financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente
începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constituit din costuri publice.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă, acoperă
integral pierderile de venituri estimate, fiind pentru pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din
rase locale în pericol de abandon:






Ovine – 13 €/cap
Caprine – 6 €/cap
Bovine (inclusiv taurine şi bubaline) – 200 €/cap
Ecvidee – 200 €/cap
Porcine – 88 €/cap.

Metodologiile de calcul sunt validate de către un organism independent conform prevederilor art.
62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-13).
Beneficiarii Pachetului 8 pot primi plaţi acordate pe suprafeţele agricole în cadrul celorlalte măsuri
şi/sau pachete.

1.1.1.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Riscurile specifice identificate, legate de utilizarea terenurilor agricole, sunt prezentate în cadrul
secţiunii specifice a măsurii.
Riscurile specifice identificate, legate de creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de
abandon, sunt următoarele:
 nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la animalele de fermă din rase locale în
pericol de abandon aflate sub angajament,
 boli și probleme sanitare care afectează animalele, mortalități și sacrificări de necesitate –
risc sanitar,
 incidente de mediu/poluare care pot afecta animalele – risc de mediu.

1.1.1.3.8.9.2. Mitigating actions

Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor legate de
utilizarea terenurilor agricole sunt prezentate în cadrul secţiunii specifice a măsurii.
Măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor legate
de creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon sunt următoarele:
 verificări administrative încrucişate cu alte baze de date externe relevante,
 încheierea unor protocoale de colaborare care să asigure schimbul de informaţii relevante,
 elaborarea unui sistem de sancţiuni progresiv, pentru aplicarea unor reduceri proporţionale
cu gradul de nerespectare al angajamentelor,
 stabilirea unor norme detaliate în procedurile de implementare tehnică, privind recunoaşterea
situaţiilor de forţă majoră si situaţii excepţionale.

1.1.1.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Precizări privind evaluare globală a măsurii se regăsesc în cadrul secţiunii specifice a măsurii.

1.1.1.3.8.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to

Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet
training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Nu este cazul.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Pe baza dinamicii numărului de femele de reproducție din rasele locale (înregistrate în registrele
genealogice ale raselor) în perioada 2008-2013 (Anexa 8.2.M.10.2-8), ANARZ a stabilit rasele
locale în pericol de abandon în România și pericolul (gradul de risc) în care se află acestea, conf. art.
7 (3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, după cum urmează:
 Ovine:
o Țigaie cu cap negru de Teleorman
o Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon)
o Merinos de Suseni
o Merinos de Transilvania
o Merinos de Cluj
o Merinos de Palas
o Tigaie ruginie
 Caprine:
o Carpatina
o Alba de Banat
 Taurine:
o Sura de Stepă
 Bubaline:
o Bivolul românesc
 Ecvidee:
o Furioso North Star
o Huțul
o Gidran
o Semigreu
o Shagya Arabă
o Nonius
o Lipițan
 Porcine:
o Bazna

o Mangalița

Anexa 8.2.M.10.2-8

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Sprijinul pentru acoperirea pierderilor de venit datorate respectării angajamentelor voluntare privind
creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon este calculat după metodologia
elaborată de Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) din cadrul MADR, conform
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1242/2008. Baza de calcul pentru plățile compensatorii este
producția standard (Standard Output - SO), specifică pentru fiecare specie de animal (Anexa
8.2.M.10.2-9).
Metodologia de calcul a SO a fost elaborată în baza unor formulare-chestionar completate de către
crescătorii de animale din rase locale în pericol de abandon din România, prin sondaj, pe un eșantion
reprezentând cel puțin 50% din efectivul fiecărei rase, cu date aferente anului 2013.
Producția standard individuală pe crescător (SOindividuală) reprezintă raportul între producția
standard totală (SOtotal) și numărul mediu de animale (Nr. mediu).
SOtotal (RON) reprezintă suma tuturor veniturilor realizate și este compusă din:
 valoarea producției principale = veniturile realizate în urma vânzării producției principale
(lapte, lână, ore de călărie etc.),

 valoarea altei producții principale = valoarea la naștere a descendenților obținuți,
 valoarea producției secundare = veniturile din valoarea suplimentară a stocului de animale la
sfârșitul anului față de valoarea acestuia la începutul anului și valoarea animalelor vândute
sau consumate în exploatație,
 valoarea subvențiilor = nu este cazul pentru perioada de studiu.
Numărul mediu de animale (exprimat cu o zecimală) se calculează proporțional cu durata prezenței
animalelor în exploatație în timpul întregului an.
Prin raportarea SOindividuală (RON/cap) la valoarea celui mai recent curs de schimb stabilit de
Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul
stabilit conf. art. 45 al Regulamentului (UE) nr. 1290/2005 (4,46 RON/EUR) a fost obținută
SOindividuală exprimată în EUR/cap.
Prin înmulţirea SOindividuală (EUR/cap) cu numărul mediu de animale din fermă, pentru fiecare
crescător, pe rase, s-a obţinut producția standard pentru fiecare fermă luată în studiu, pentru fiecare
rasă (SOfermă - date intermediare).
Prin raportarea sumei tuturor SOfermă la numărul total de animale din aceste ferme a fost obţinută
producția standard medie pe specie (SOmedie pe specie), valoare care a fost atribuită tuturor
animalelor din cadrul speciei.
Prin diferența între valorile SOmedie pe specie astfel obţinute în baza datelor colectate pentru anul
2013 și valorea producției standard SO 2010, calculată de RICA, pe specii de animale, ca medie a
cinci ani consecutivi (2008 - 2012) EUR/cap au rezultat valorile pierderii de venit înregistrate din
creșterea animalelor din rase locale în pericol de abandon, exprimată în EUR/cap (Anexa
8.2.M.10.2-10).
Valoarea pierderii de venit a fost comparată cu cuantumul maxim al sprijinului (EUR/cap) stabilit
conf. Anexei II din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 și coeficienților de conversie a diverselor
categorii de animale în UVM (stabiliți în art. 9 și Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 808/2014). Dacă valoarea pierderii de venit este mai mică decât cuantumul maxim al
sprijinului (EUR/cap), atunci valoarea plății compensatorii este egală cu valoarea pierderii de venit
(rotunjită fără zecimale). Dacă valoarea pierderii de venit este mai mare decât cuantumul maxim al
sprijinului (EUR/cap), atunci valoarea plății compensatorii este egală cu cuantumul maxim al
sprijinului (Anexa 8.2.M.10.2-11).
Metodologia de calcul este validată de către ANARZ, în calitate de organism independent, conform
prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 (Anexa 8.2.M10.1-13).

Anexa 8.2.M.10.2-9

Anexa 8.2.M.10.2-10

Anexa 8.2.M.10.2-11

Anexa 8.2.M.10.2-13

1.1.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante realizate de
către Autoritatea de Management (AM) și Agențiile de Plăți, evaluare care ia în considerare
rezultatele controalelor efectuate inclusiv în perioada de programare anterioară, așa cum prevede
articolul 62 din Regulamentul (UE) 1305/2013.
În perioada de programare 2014-2020, se estimează că pot exista o serie de riscuri specifice dintre
care enumerăm:








perioada de depunere a cererilor de plată (depunerea cu întârziere),
nedeclararea tuturor suprafețelor,
identificarea corectă a parcelelor agricole,
nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la suprafața aflată sub angajament,
nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate la nivelul fermei,
nerespectarea cerinţelor specifice măsurii pe suprafeţele aflate sub angajament,
înregistrarea activităţilor agricole relevante din punctul de vedere al angajamentelor.

1.1.1.4.2. Mitigating actions

Dintre măsurile luate pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor, menţionăm:
 identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole,
 promovarea anuală a unor ample campanii de informare a beneficiarilor prin care se
diseminează informații legate de derularea corectă a angajamentelor.
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui
să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor.
Gestionarea angajamentelor de agro-mediu şi climă va fi făcută prin Sistemul Integrat de
Administrare şi Control (IACS) gestionat de Agenţia de Plăţi. Angajamentele asumate de către
fermieri în cadrul acestei măsuri vor fi verificate prin metode administrative şi pe teren (inclusiv
prin vizite rapide pentru verificarea anumitor cerinţe legate de respectarea anumitor date pentru
efectuarea lucrărilor agricole), asigurându-se eficacitatea şi eficienţa acestora prin prevederile
procedurale specifice. Verificările administrative vor viza toate angajamentele aflate în derulare,
bazându-se pe informaţiile înregistrate în sistemul informatic de administrare și control al cererilor
unice de plată pe suprafaţă şi pe verificări încrucişate cu baze de date externe relevante. Cerinţele de
eligibilitate legate de încadrarea în zonele eligibile şi eligibilitatea cheltuielilor (ex. categoria de
utilizare a terenurilor, dimensiunea fermelor şi a parcelelor), menţinerea suprafeţelor sau a
numărului de animale angajate, respectarea perioadei de angajament şi a celorlalte angajamentelor
luate de fermieri fac obiectul verificărilor administrative, în fiecare an de angajament. Aceste
verificări se fac pe baza datelor înregistrate în IACS, pentru fiecare an de angajament (pe baza
informaţiilor din cererile de plată) şi comparativ între fiecare an de angajament şi angajamentul
iniţial (pe baza comparaţiei datelor din fiecare cerere de plată cu datele din cererea de ajutor),
utilizându-se şi informaţii de referinţă furnizate prin verificări încrucişate (ex. Registrul fermelor,
LPIS, Registrul animalelor, Registre genealogice, etc.). Cerinţele specifice şi/sau de bază ale
pachetelor Măsurii 10 referitoare la utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor, utilizarea

îngrăşămintelor organice, respectarea încărcărcăturii maxime de animale pe suprafeţele angajate,
limitarea utilizării îngrăşămintelor organice şi rotaţia culturilor pe terenuri arabile (inclusiv tipurile
de culturi utilizate şi unor date la care trebuie efectuate lucrările agricole) vor face obiectul
controalelor administrative în cadrul IACS, inclusiv prin verificări încrucişate cu baze de date
externe (ex. Registrul animalelor, etc.). Verificările pe teren vor fi făcute asigurându-se
reprezentativitatea şi nivelul adecvat al eşantioanelor de control raportate la angajamentele eligibile,
prin verificări vizuale şi documentare care să confirme respectarea cerinţelor. Selecţia santioanelor
va avea în vedere eficienţa factorilor de risc aplicaţi, prin analiza anuală a eficicacităţii
acestora. Angajamentele selecționate pentru control pe teren vor fi controlate în momentul în care
pot fi verificate cele mai multe dintre cerințele și standardele pentru scopurile selectate de control. În
situaţiile în care nu toate cerințele și standardele pentru scopurile selectate de control pot fi verificate
la control pe teren, vor fi făcute vizite rapide la faţa locului care să confirme conformarea. Ca
metodă de control de bază, toate cerinţele specifice şi cerinţele de bază vor fi verificate prin
intermediul caietelor de agro-mediu. Verificări detaliate vor fi făcute prin teledetecţie (conformitatea
suprafeţelor şi respectarea anumitor standarde de eco-condiţionalitate) şi prin controale pe teren
(conformitatea suprafeţelor, respectarea standardelor de eco-condiţionalitate şi a cerinţelor de bază
la nivelul fermei şi respectarea cerinţelor specifice la nivelul parcelelor aflate sub
angajamente). Rezultatele controalelor pe teren vor fi incluse în rapoartele de control, documentarea
acestora fiind făcută prin mijloace tehnice specifice (măsurători GPS sau prin teledetecţie, copii ale
caietelor de agro-mediu, fotografii, etc.).

1.1.1.4.3. Overall assessment of the measure

Măsura creează premisele atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, contribuind la
menţinerea ecosistemelor care sunt legate de aplicarea unor practici agricole durabile, promovând
utilizarea eficientă a resurselor naturale şi sprijinind tranziţia către o economie cu emisii reduse şi
adaptată la efectele schimbărilor climatice, concomitent cu promovarea unei dezvoltări durabile și
echilibrate a spațiului rural. Pachetele propuse vizează continuarea eforturilor întreprinse în perioada
2007-2013 în materie de protecţie a mediului prin promovarea unor practici agricole destinate
menţinerii zonelor cu valoare naturală înaltă (HNV), promovării practicilor agricole
tradiţionale/extensive, protecţia habitatelor unor specii de păsări şi fluturi prioritare şi protecţia
resurselor de apă şi sol împotriva eroziunii şi poluării prin înfiinţarea de culturi verzi pe terenurile
arabile în timpul iernii. În plus, pentru a veni ca răspuns la provocările aduse de schimbările
climatice se propune un pachet pilot prin care să fie promovate unele metode de adaptare. Prin
menținerea raselor locale de animale în pericol de abandon se constituie o bază de gene valoroase,
adaptate la condițiile de mediu şi rezistente la boli, păstrându-se identitatea locală și valoarea
cultural-istorică a acestora.
De asemenea, pentru a asigura maximizarea impactului aşteptat, măsura vizează tratamentul egal al
solicitanților şi al diferitelor tipuri de angajamentelor, o cât mai eficientă și eficace utilizare a
resurselor financiare în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
În plus, experiența dobândită în perioada de programare 2007-2013 a relevat faptul că sistemul de
control existent a asigurat verificarea respectării condițiilor și angajamentelor asumate de
beneficiari. De asemenea, sistemul de sancţiuni dezvoltat pentru măsura de agro-mediu (M.214) este
unul progresiv, nivelul penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma
nerespectării diferitelor tipuri de condiţii specifice măsurii. Manualele de proceduri aferente etapelor
fluxului procedural (promovarea măsurilor şi informarea beneficiarilor, depunerea şi administrarea
cererilor de plată, analiza de risc şi eşantionarea, controlul pe teren şi supracontrolul, autorizarea

plăţilor, monitorizarea şi raportarea) vor fi elaborate de Agenţia de Plăţi (sau o altă entitate delegată
dacă este cazul) şi avizate de Autoritatea de Management, înaintea aprobării la nivelul Ministerului.
Pentru crearea premiselor necesare atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, va fi
dezvoltat un cadru instituţional adecvat (care va presupune inclusiv delegarea anumitor funcţii
privind implementarea tehnică), precum şi proceduri de lucru pentru activităţile de gestiune şi
control pe întreg fluxul procedural.
În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agențiile de Plăți pe baza experienţei
din perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât
prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se
prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.

1.1.1.4.4. Agri-environment-climate commitments
1.1.1.4.4.1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV)
1.1.1.4.4.1.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale - varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti
permanente utilizate ca fâneţe
1.1.1.4.4.2.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.3. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale - varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe
pajişti permanente utilizate ca fâneţe
1.1.1.4.4.3.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.4. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări - varianta 3.1 – Crex crex
1.1.1.4.4.4.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.5. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări - varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco
vespertinus
1.1.1.4.4.5.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.6. Pachetul 4 – culturi verzi
1.1.1.4.4.6.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.7. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice
1.1.1.4.4.7.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.8. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
1.1.1.4.4.8.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.9. Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu (Branta ruficollis)
1.1.1.4.4.9.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.4.4.10. Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
(bovine, ovine, caprine, ecvidee, porcine)
1.1.1.4.4.10.1. Verification methods of commitments

Control administrativ:
 verificare angajament şi cereri de plată
 verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe
Control pe teren:
 caiet de agro-mediu
 verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului),
 controale prin teledetecţie.

1.1.1.5. Information specific to the measure
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Cerinţele de bază sunt descrise la secţiunea aferenta angajamentelor din fişa tehnică a măsurii.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter
alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the
European Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and meet

training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on
pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation
Cerinţele minime referitoare la utilizarea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie a plantelor
sunt prezentate la secţiunea specifică cerinţelor de bază aplicabile angajamentelor din fişa tehnică a
măsurii.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of
genetic erosion
Lista raselor locale aflate în pericol de abandon este prezentată în cadrul secţiunii specifice a
Pachetului 8.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Conform prevederilor art. 62 (2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București a
asigurat validarea și verificarea calculelor nivelului primelor compensatorii pentru acoperirea
pierderii de venit datorate angajamentelor în cadrul Pachetelor 1-7 ale Măsurii 10, din punct de
vedere al consistenței și plauzibilității (Anexa 8.2.M10.2-4). Conform aceloraşi prevederi, Institutul
de Economie Agrară, aflat în subordinea Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul
Academiei Române a asigurat validarea și verificarea calculelor nivelului primelor compensatorii
pentru acoperirea pierderii de venit datorate respectării angajamentelor voluntare în cadrul
Pachetului 8 privind creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, din punct
de vedere al consistenței și plauzibilității (Anexa 8.2.M10.2-5). De asemenea, pentru toate pachetele
Măsurii 10 este asigurată evitarea dublei finanţări sau a supracompensării.
Valorile parametrilor utilizaţi în metodologia de calcul a plăţilor compensatorii acordate prin
pachetele Măsurii 10 au fost furnizate de Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pajişti Braşov
(studii privind potenţialul productiv al pajiştilor permanente şi gospodărirea pajiştilor permanente),
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea (studii privind fundamentarea
tehnologiilor pentru culturile de camp), MADR, RICA, INS. Perioadele de referinţă ale parametrilor
utilizaţi sunt de minimum 3 ani.
Din perspectiva cerinţelor specifice fiecărui pachet/variantă, nu există diferenţe semnificative ale
condiţiilor la nivel regional sau subregional cu efecte asupra pierderilor de venituri sau a
cheltuielilor suplimentare, asigurându-se condiţii similare pentru toţi beneficiarii Măsurii 10 şi
evitându-se astfel supra sau sub-compensarea.
Combinarea pe aceeaşi suprafaţă a plăţilor acordate pe suprafaţă în cadrul acestei măsuri cu plăţile
directe acordate fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
(Măsura 13 – art. 31), datorită faptului că nu există cerinţe similare, asigură evitarea dublei finanţări
a unor acţiuni sau a supracompensării. Combinarea pe aceeaşi suprafaţă a plăţilor acordate în cadrul

pachetului 5 cu plăţile acordate în cadrul pachetului 4 sau pachetului 7, datorită faptului că nu există
cerinţe similare, asigură de asemenea evitarea dublei finanţări a unor acţiuni sau a supracompensării.
Având în vedere condiţiile de eligibilitate referitoare la categoria de utilizare a terenurilor agricole în
cadrul pachetelor propuse prin Măsura 10, este exclusă dubla finanţare a acţiunilor de înverzire
prevăzute de art. 45 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 (menţinerea pajiştilor permanente).
Cerinţele pachetelor măsurii de agro-mediu şi climă sunt superioare ca nivel de restricţie faţă de
condiţia de înverzire referitoare la menţine suprafeţele de pajişti permanente. Cerinţa specifică
aplicabilă de interzicere a aratului sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au
angajamente în derulare, este stabilită pentru asigurarea consistenţei angajamentelor, nefiind
generatoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare în metodologia de calcul a plăţilor.
Din perspectiva practicilor de înverzire prevăzute de art. 44 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013
(diversificarea culturilor pe terenuri arabile), în cazul:
 pachetelor 1, 2, 3 şi 6 este evitată dubla finanţare sau supracompensarea datorită faptului că
acestea nu se aplică pe terenurile arabile,
 pachetelor 4 şi 7 este evitată dubla finanţare sau supracompensarea datorită faptului că
cerinţele specifice care generează costuri suplimentare şi pierderi de venituri nu sunt cele
legate de diversificarea culturilor,
 pachetului 5 este evitată dubla finanţare sau supracompensarea prin stabilirea condiţiei de
eligibilitate (numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha
sunt eligibili).
Din perspectiva practicilor de înverzire prevăzute de art. 46 al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013
(zone de interes ecologic), în contextul notificării făcute de România, nu există riscul de
supracompensare sau dublă finanţare cu pachetele aplicabile pe terenuri arabile (4, 5 şi 7), deoarece
menţinerea acestor elemente pe terenurile arabile nu constiruie o cerinţă specifică care să fi generat
costuri suplimentare sau pierderi de venituri în metodologia de calcul a plăţilor compensatorii pentru
Măsura 10. De asemenea, notificarea făcută de România prevede faptul că suprafetele care fac
obiectul măsurii de agro-mediu şi climă (conform art. 28 din 1305/2013), nu se iau in considerare in
calculul zonelor de interes ecologic.
Descrierea metodologiei de calcul a pierderilor de venituri şi a costurilor suplimentare este
prezentată în cadrul secţiunii specifice a fiecărui pachet al Măsurii 10.

1.1.1.5.1. Agri-environment-climate commitments
1.1.1.5.1.1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV)
1.1.1.5.1.1.1. Baseline

1.1.1.5.1.1.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţa de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă

 Cerinţa de bază: GAEC3 - protecția apelor subterane împotriva poluării: interdicția
deversării directe în apele subterane și măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor
subterane prin descărcarea pe pământ și scurgerea prin sol a substanțelor periculoase
enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima
zi a valabilității sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă
 Cerinţa de bază: SMR10 - articolul 55 primele două teze din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1)
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţa de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu
altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în
UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m)
 Cerinţa de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
 Cerinţa de bază: SMR2 – articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul
4 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7)

1.1.1.5.1.1.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun 1182/1270/2005 277/983/2014 Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: Fito-sanitar - OG 1559/2004 4/1995, cu modificările și completările
ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.1.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.1.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.1.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a pajiştilor permanente şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat:
intensivă sau extensivă. Pajiştile permanente sunt utilizate preponderant pentru creşterea animalelor,
prin cosit pentru obţinerea furajelor sau prin păşunat, încărcătura de animale variind de la un caz la
altul. Cositul se practică la scară largă cu mijloace mecanizate, fiind operat însă şi manual în zonele
mai greu accesibile. Cositul se face de 3-4 ori ca practică specifică zone joase sau de 2-3 ori în
zonele înalte, începând înainte de fructificare. Se practică în general fertilizarea cu îngrăşăminte
organice, pajiştile utilizate intensiv fiind fertilizate cu îngrăşăminte chimice. Sunt utilizate local
substanţe de protecţie a plantelor pentru eliminarea speciilor invazive sau a celor fără valoare
economică. Se fac însămânţări şi supraînsămânţări cu specii cu valoare economică ridicată. Riscurile
sunt legate de intensivizare (utilizarea intensivă a pajiştilor sau transformarea acestora în terenuri
arabile) în zonele cu potenţial agricol ridicat şi în zonele uşor accesibile sau de abandonul
activităţilor agricole în zonele cu potenţial agricol scăzut, în cele caracterizate de condiţii pedoclimatice nefavorabile şi în zonele greu accesibile.

1.1.1.5.1.2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale - varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti
permanente utilizate ca fâneţe
1.1.1.5.1.2.1. Baseline

1.1.1.5.1.2.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: Pachetul 2.1 - lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a
livezilor tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii

1.1.1.5.1.2.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.2.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.2.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.2.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a pajiştilor permanente şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat:
intensivă sau extensivă. Pajiştile permanente sunt utilizate preponderant pentru creşterea animalelor,
prin cosit pentru obţinerea furajelor sau prin păşunat, încărcătura de animale variind de la un caz la
altul. Cositul se practică la scară largă cu mijloace mecanizate, fiind operat însă şi manual în zonele

mai greu accesibile. Cositul se face de 3-4 ori ca practică specifică zone joase sau de 2-3 ori în
zonele înalte, începând înainte de fructificare. Se practică în general fertilizarea cu îngrăşăminte
organice, pajiştile utilizate intensiv fiind fertilizate cu îngrăşăminte chimice. Sunt utilizate local
substanţe de protecţie a plantelor pentru eliminarea speciilor invazive sau a celor fără valoare
economică. Se fac însămânţări şi supraînsămânţări cu specii cu valoare economică ridicată. Riscurile
sunt legate de intensivizare (utilizarea intensivă a pajiştilor sau transformarea acestora în terenuri
arabile) în zonele cu potenţial agricol ridicat şi în zonele uşor accesibile sau de abandonul
activităţilor agricole în zonele cu potenţial agricol scăzut, în cele caracterizate de condiţii pedoclimatice nefavorabile şi în zonele greu accesibile.

1.1.1.5.1.3. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale - varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe
pajişti permanente utilizate ca fâneţe
1.1.1.5.1.3.1. Baseline

1.1.1.5.1.3.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: Pachetul 2.2 - cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind
interzisă folosirea utilajelor grele
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii

1.1.1.5.1.3.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.3.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.3.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,

o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.3.2. Relevant usual farming practices

1.1.1.5.1.4. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări - varianta 3.1 – Crex crex
1.1.1.5.1.4.1. Baseline

1.1.1.5.1.4.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: GAEC3 - protecția apelor subterane împotriva poluării: interdicția
deversării directe în apele subterane și măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor
subterane prin descărcarea pe pământ și scurgerea prin sol a substanțelor periculoase
enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima
zi a valabilității sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă
 Cerinţă de bază: SMR10 - articolul 55 primele două teze din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1)
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
 Cerinţă de bază: SMR2 – articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul
4 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7)

Angajament: lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii

1.1.1.5.1.4.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun 1182/1270/2005 277/983/2014 Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: Fito-sanitar - OG 1559/2004 4/1995, cu modificările și completările
ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.4.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.4.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,

o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.4.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a pajiştilor permanente şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat:
intensivă sau extensivă. Pajiştile permanente sunt utilizate preponderant pentru creşterea animalelor,
prin cosit pentru obţinerea furajelor sau prin păşunat, încărcătura de animale variind de la un caz la
altul. Cositul se practică la scară largă cu mijloace mecanizate, fiind operat însă şi manual în zonele
mai greu accesibile. Cositul se face de 3-4 ori ca practică specifică zone joase sau de 2-3 ori în
zonele înalte, începând înainte de fructificare. Se practică în general fertilizarea cu îngrăşăminte
organice, pajiştile utilizate intensiv fiind fertilizate cu îngrăşăminte chimice. Sunt utilizate local
substanţe de protecţie a plantelor pentru eliminarea speciilor invazive sau a celor fără valoare
economică. Se fac însămânţări şi supraînsămânţări cu specii cu valoare economică ridicată. Riscurile
sunt legate de intensivizare (utilizarea intensivă a pajiştilor sau transformarea acestora în terenuri
arabile) în zonele cu potenţial agricol ridicat şi în zonele uşor accesibile sau de abandonul
activităţilor agricole în zonele cu potenţial agricol scăzut, în cele caracterizate de condiţii pedoclimatice nefavorabile şi în zonele greu accesibile.

1.1.1.5.1.5. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări - varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco
vespertinus
1.1.1.5.1.5.1. Baseline

1.1.1.5.1.5.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţa de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţa de bază: GAEC3 - protecția apelor subterane împotriva poluării: interdicția
deversării directe în apele subterane și măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor
subterane prin descărcarea pe pământ și scurgerea prin sol a substanțelor periculoase
enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima
zi a valabilității sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă
 Cerinţa de bază: SMR10 - articolul 55 primele două teze din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1)

Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţa de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie, iar o bandă necosită, lată
de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie)
 Cerinţa de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
 Cerinţa de bază: SMR2 – articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul
4 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7)
Angajament: lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală
 Cerinţa de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii

1.1.1.5.1.5.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun 1182/1270/2005 277/983/2014 Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: Fito-sanitar - OG 1559/2004 4/1995, cu modificările și completările
ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.5.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.5.1.4. Minimum activities

1.1.1.5.1.5.2. Relevant usual farming practices

1.1.1.5.1.6. Pachetul 4 – culturi verzi
1.1.1.5.1.6.1. Baseline

1.1.1.5.1.6.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se:
mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi
utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie.
 Cerinţă de bază: GAEC6 – menținerea nivelului de materie organică din sol prin practici
adecvate, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile, cu excepția motivelor
fitosanitare
Angajament: pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând
unei ferme
 Cerinţă de bază: GAEC4 – acoperirea minimă a solului

1.1.1.5.1.6.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi
utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi.
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.6.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.6.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.6.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a terenurilor arabile: intensivă sau extensivă. Practicile curente nu au caracter
antierozional, fiind asigurată acoperirea minimă a terenurilor pe timpul iernii numai pe 20% din
suprafaţa arabilă a fermelor, pentru conformarea la standardul de eco-condiţionalitate. În general se
practică fertilizarea terenurilor arabile, în special cu îngrăşăminte chimice.

1.1.1.5.1.7. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice
1.1.1.5.1.7.1. Baseline

1.1.1.5.1.7.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de
grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici
agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”).
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)

1.1.1.5.1.7.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de
grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici
agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”).
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.7.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.7.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.7.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a terenurilor arabile: intensivă sau extensivă. Practicile uzuale nu sunt adaptate efectelor
schimbărilor climatic, în special în cadrul fermelor mici, motiv pentru care, în lipsa utilizării
irigaţiilor la scară largă, eficienţa practicării agriculturii în România este strâns dependentă de
manifestarea condiţiilor climatice. Soiurile timpurii nu sunt utilizate la scară largă, fiind în general
mai puţin productive. Fertilizarea este făcută predominant cu îngrăşăminte chimice, iar în cazurile în

care se utilizează îngrăşăminte organice, acestea nu sunt compostate. Acest lucru se datorează şi
faptului că fermele mici nu deţin platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd.

1.1.1.5.1.8. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
1.1.1.5.1.8.1. Baseline

1.1.1.5.1.8.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: GAEC3 - protecția apelor subterane împotriva poluării: interdicția
deversării directe în apele subterane și măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor
subterane prin descărcarea pe pământ și scurgerea prin sol a substanțelor periculoase
enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima
zi a valabilității sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă
 Cerinţă de bază: SMR10 - articolul 55 primele două teze din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1)
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: cositul se poate efectua doar după data de 25 august
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
 Cerinţă de bază: SMR2 – articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul
4 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7)
Angajament: lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală
 Cerinţă de bază: GAEC5 – gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii

1.1.1.5.1.8.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă
 Cerinţă de bază: Folosirea îngrăşămintelor - Ordin Comun 1182/1270/2005 277/983/2014 Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
Angajament: utilizarea pesticidelor este interzisă
 Cerinţă de bază: Fito-sanitar - OG 1559/2004 4/1995, cu modificările și completările
ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Angajament: utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha)
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare.

1.1.1.5.1.8.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.8.1.4. Minimum activities

1.1.1.5.1.8.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a pajiştilor permanente şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat:
intensivă sau extensivă. Pajiştile permanente sunt utilizate preponderant pentru creşterea animalelor,
prin cosit pentru obţinerea furajelor sau prin păşunat, încărcătura de animale variind de la un caz la
altul. Cositul se practică la scară largă cu mijloace mecanizate, fiind operat însă şi manual în zonele
mai greu accesibile. Cositul se face de 3-4 ori ca practică specifică zone joase sau de 2-3 ori în
zonele înalte, începând înainte de fructificare. Se practică în general fertilizarea cu îngrăşăminte
organice, pajiştile utilizate intensiv fiind fertilizate cu îngrăşăminte chimice. Sunt utilizate local
substanţe de protecţie a plantelor pentru eliminarea speciilor invazive sau a celor fără valoare
economică. Se fac însămânţări şi supraînsămânţări cu specii cu valoare economică ridicată. Riscurile
sunt legate de intensivizare (utilizarea intensivă a pajiştilor sau transformarea acestora în terenuri
arabile) în zonele cu potenţial agricol ridicat şi în zonele uşor accesibile sau de abandonul
activităţilor agricole în zonele cu potenţial agricol scăzut, în cele caracterizate de condiţii pedoclimatice nefavorabile şi în zonele greu accesibile.

1.1.1.5.1.9. Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât
roşu (Branta ruficollis)
1.1.1.5.1.9.1. Baseline

1.1.1.5.1.9.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minim 5 % şi
maxim 10 % sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de
angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel
puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate
 Cerinţă de bază: SMR2 – articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul
4 alineatele (1), (2) și (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7)
Angajament: fitostimulatorii (ingrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între
însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie
 Cerinţă de bază: SMR1 – art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole(JO L
375, 31.12.1991, p. 1)
Angajament: pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând
unei ferme
 Cerinţă de bază: GAEC4 – acoperirea minimă a solului

1.1.1.5.1.9.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Angajament: fitostimulatorii (ingrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între
însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie
 Cerinţă de bază: Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură Ordin Comun 1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de
170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte
perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan
de fertilizare
Angajament: pesticidele nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă
şi 15 martie
 Cerinţă de bază: Fito sanitar - OG 1559/2004 4/1995, cu modificările și completările
ulterioare - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au
fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare

1.1.1.5.1.9.1.3. Other relevant national/regional requirements
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.9.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.9.2. Relevant usual farming practices

Utilizare a terenurilor: predominant intensivă, uneori extensivă. Se utilizează la scară larga
tehnologii moderne, bazate pe utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a substanţelor de protecţie a
plantelor. Zonele eligibile sunt dominate în general de monoculturi aplicate pe suprafeţe extinse.
Speciile de păsări care iernează în zonele vizate constituie o ameninţare pentru fermieri datorită
pagubelor pe care le produc culturilor.

1.1.1.5.1.10. Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
(bovine, ovine, caprine, ecvidee, porcine)
1.1.1.5.1.10.1. Baseline

1.1.1.5.1.10.1.1. Relevant GAEC and/or SMR
Angajament: beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale
femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele
necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului.
 Cerinţă de bază: BOVINE (TAURINE și BUBALINE)
o SMR1 - art. 4 și 5 din Directiva Consiliului 91/676/CEE privind protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
o SMR7 - art. 4 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al
Parlamentului European de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a

bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de
vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului
o SMR13 - art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de
fermă
 Cerinţă de bază: OVINE ȘI CAPRINE
o SMR 8 - art. 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a
unui sistem de identificare și înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a directivelor 92/102/CEE și
64/432/CEE
o SMR13 - art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de
fermă
 Cerinţă de bază: ECVIDEE
o SMR13 - art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de
fermă
 Cerinţă de bază: PORCINE
o SMR6 - art. 3, 4 și 5 din Directiva 2008/71/CE a Consiliului privind identificarea și
înregistrarea porcinelor
o SMR12 - art. 3 și ar. 4 din Directiva 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a
normelor minime de protecție a porcilor
o SMR13 - art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de
fermă

1.1.1.5.1.10.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Nu este cazul.

1.1.1.5.1.10.1.3. Other relevant national/regional requirements
Angajament: beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare si functionare a
registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANARZ în baza art. 2(10 j) din HG
nr. 834/2010
 Cerinţă de bază: Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al
rasei respective - secţiunea principală:
o BOVINE: conform art. 1 lit. a și b din Ordinul MADR nr.765/2009 pentru aprobarea
normei privind animalele de reproducţie din specia bovine
o OVINE și CAPRINE: art. 2 lit. a și b din Ordinul nr.20/2006 pentru aprobarea
normei privind animalele de reproducţie din speciile ovine şi caprine, cu modificările
şi completările ulterioare

o ECVIDEE: art. 6 lit. a din Legea nr.389/2005, cu modificările şi completările
ulterioare
o PORCINE: art. 1 lit. a și c din Ordinul MAPDR nr. 13/2006 pentru aprobarea normei
privind animalele de reproducţie din specia porcine, cu modificările şi completările
ulterioare
Angajament: beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale
femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele
necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului.
 Cerinţă de bază: Obligaţia identificării animalelor:
o BOVINE: conform art. 1 lit. a din OUG nr.113/2002 privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor în România
o OVINE și CAPRINE: art. 1 lit. a din OUG nr.23/2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
o ECVIDEE: art. 19 alin (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi
completările ulterioare
o PORCINE: art. 1 lit. a din OUG nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative
 Cerinţă de bază: Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr.1156/2013.

1.1.1.5.1.10.1.4. Minimum activities
„Activitate agricolă” înseamnă:
 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea,
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole,
 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor
agricole uzuale:
 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare:
o teren arabil: îndepartarea vegetaţiei prin cosit sau discuit sau distrugerea resturilor
vegetale,
o păşuni şi fâneţe permanente: păşunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături
minime de 0,3 UVM/ha cu animalele deţinute în exploaţatie sau efectuarea a minim
unei lucrări de cosit pe an.
Această definiţie urmează a fi stabilită prin legislaţia naţională, pentru a fi aplicată în România
începând cu anul 2015.

1.1.1.5.1.10.2. Relevant usual farming practices

Creşterea animalelor din rase locale în pericol de abandon se face în România în sistem semiintensiv
și/sau în sistem extensiv.
Sistemul extensiv de creștere se practică în gospodăria familială în care se cresc animale pentru
consum propriu și numai o cantitate redusă de produse se valorifică pe piața organizată. Animalele
sunt crescute în adăposturi simple, fără dotare tehnică deosebită și cu practicarea furajării la pășune
sau, la unele specii, în mare măsură, cu resturi menajere, la care se adaugă tărâțe, porumb, orz, ovăz,
rădăcinoase, bostănoase, cartofi, lucernă, masă verde. În acest sistem performanțele zootehnice nu
sunt deosebite, producția având un pronunțat caracter sezonier, mai ales pentru acoperirea
consumului propriu.
Sistemul semiintensiv de creștere definește exploatația cu un efectiv mai mare de capete de animale.
Acceptarea acestui sistem de creștere a animalelor necesită adăposturi modernizate și o dotare
corespunzătoare cu echipamente de furajare, adăpare și asigurarea condițiilor de microclimat.

1.1.1.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020.
O clauză de revizuire este prevăzută, conform prevederilor art. 48 al Regulamentului (UE) nr.
1305/2013, pentru a asigura ajustarea angajamentelor în cazul modificării cerinţelor de bază
(inclusiv a măsurilor de înverzire). O clauză de revizuire, conform prevederilor art. 48 al
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, este prevăzută pentru angajamentele care depășesc actuala
perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade
de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează
fără a se solicita rambursarea sumelor plătite până la acel moment.

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii ferme standardele de eco-condiţionalitate
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui
să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe
necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare:
 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha,
 înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi (până la finalul anului III de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe între 100 ha și 300 ha,
 înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi (până la finalul anului IV de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe intre 50 ha și 100 ha,
 înainte de efectuarea celei de-a V-a plăţi (până la finalul anului V de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 50 ha.

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului,
beneficiarilor măsurii de agro-mediu şi climă le vor putea fi acordate servicii de formare (Măsura 1),
în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program.
Beneficiarii plăţilor de agro-mediu şi climă care nu beneficiază de serviciile vizate de măsura 1,
trebuie să facă dovada:
 obţinerii cunoștințelor și informațiilor necesare prin prezentarea unor documente care să
ateste participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă sau
 asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării
angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de
plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la
cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
Regulile minime aplicabile vor fi stabilite prin norme naţionale.
În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor
de informare şi publicitate derulate la nivelul Programului.

Măsura 11 - Agricultură ecologică (art 29)
Legal basis
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului – art. 29
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) – Anexa I, Partea I, pct. 8.2 (e) 10
General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and
cross-cutting objectives
Agricultura ecologică furnizează servicii de mediu, prin asigurarea protecţiei biodiversităţii, reducerea
poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea unor condiţii de bunăstare a animalelor
şi dezvoltarea activităţilor economice la nivel local. În linii mari, agricultura ecologică poate fi
caracterizată ca standard de bază pentru asigurarea unei alimentaţii durabile.
Prin urmare, sprijinul pentru agricultura ecologică a devenit un element important al politicii de
dezvoltare rurală a UE. Bunurile publice şi serviciile de mediu care sunt livrate de către agricultura
ecologică (Cooper, T., Hart, K., Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods Through
Agriculture in the European Union, Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development,
Contract No 30-CE-0233091/00-28, Institute for European Environmental Policy: London) pot fi
rezumate după cum urmează:


Fertilitatea și funcționalitatea solului – agricultura ecologică conservă fertilitatea solului
mai bine decât agricultura convențională datorită unor niveluri mai înalte de conținut de
materie organică a solului, activitate biologică mai înaltă și un potențial mai mare de control
al eroziunii. De asemenea, nu există poluare a solului cu pesticide sintetice în agricultura
ecologică. O mai bună structură a solului este întreţinută prin aplicarea practicilor specifice
agriculturii ecologice, conducând implicit la creşterea capacităţii de a face faţă problemelor
legate de apă care decurg din schimbările climatice, riscul de inundaţii şi efecte ale secetei.



Calitatea apei - prin evitarea utilizării pesticidelor şi gestionarea strictă a gunoiului de grajd,
practicarea agriculturii ecologice conduce la scăderea poluării resurselor de apă (cursurilor şi
corpurilor de apă de suprafaţă dar şi a apelor subterane).



Biodiversitate - în prezent este unanim acceptat faptul că metodele de agricultură ecologică
sunt mai favorabile conservării biodiversităţii faţă de agricultura convenţională. Principalele
avantaje ale agriculturii ecologice din punct de vedere al biodiversităţii sunt conferite de
neutilizarea îngrăşămintelor chimice, a erbicidelor şi pesticidelor produse sintetic, densităţile
scăzute ale efectivelor de animale, utilizarea metodelor de control biologic al dăunătorilor (de
exemplu, întreţinerea gardurilor vii, a zonelor marginale ale terenurilor agricole şi alte zone
necultivate), menţinerea activităţii biologice mai intense a solului mai aproape de regimul
natural, utilizarea culturilor mixte şi utilizarea mixtă a terenurilor.



Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - din puţinele evaluări referitoare la gazele cu
efect de seră şi ciclurile acestora în atmosferă, care au fost făcute cu privire la agricultura
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ecologică, studiile comparative au demonstrat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
raportat la tona de produse alimentare în cazul agriculturii ecologice faţă de agricultura
convenţională.
Mai mult, în poziţia sa scrisă cu privire la agricultura ecologică, FAO (FAO (2011), Organic
agriculture and climate change mitigation. A report of the Round Table on Organic Agriculture and
Climate Change. December 2011, Rome, Italy) evidențiază: "Agricultura ecologică contribuie la
atenuarea efectului de seră şi a încălzirii globale, prin capacitatea de a sechestra carbonul în sol.
Multe practici utilizate în agricultura ecologică (de exemplu încorporarea resturilor vegetale în sol,
utilizarea culturilor verzi şi rotaţia culturilor, capacitatea legumelor şi leguminoaselor de fixare a
azotului în sol), cresc randamentul întoarcerii carbonului în sol, cresc productivitatea şi favorizează
stocarea carbonului".


Vitalitatea rurală – cerințele mai mari de forță de muncă la fermele ecologice față de cerințele
de forță de muncă din agricultura convențională creează oportunități mai bune de ocupare a
forței de muncă în zonele rurale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat Strategia pentru dezvoltarea sectorului
agroalimentar pe termen mediu și lung Orizont 2020-2030 cu asistență din partea Băncii Mondiale.
Acest document cuprinde și viziunea asupra sectorului agroalimentar, respectiv modalitatea de
dezvoltare a sectorului de agricultură ecologică. Acestă strategie urmează a fi aprobată în perioada
următoare de către Guvernul României.
În România, sprijinul adresat menținerii terenurilor certificate pentru agricultura ecologică au fost
introduse în PNDR 2007-2013 ca pachet al Măsurii 214, în timp ce plățile pentru perioada de conversie
au fost acordate în baza articolului 68 din Regulamentul (UE) al Consiliului nr. 73/2009.
În Strategia PNDR 2014-2020, agricultura ecologică constituie unul din instrumentele principale de
minimizare a poluării apelor în cadrul sistemelor sustenabile de gestionare a terenurilor care vizează
managementul îngrășămintelor, managementul de protecție a culturilor, managementul apei și
managementul de protecție anti-eroziune. Prin metodele agricole ecologice prevăzute potrivit
articolului 29 se poate veni în sprijinul protecției resurselor naturale, cu efect benefic asupra calității
solului, contribuind la stoparea proceselor de degradare.
Pentru asigurarea consistenţei implementării acestei măsuri, beneficiarilor măsurii li se va solicita să
facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze:


să obţină cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea angajamentelor sau



să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor, care să vizeze cel
puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor
prin servicii de consiliere sau consultanţă.

Contribuția la Domeniile de Intervenție
Din motivele enumerate anterior, este evident faptul că măsura de agricultură ecologică va
contribui la următoarele priorități de dezvoltare rurală:
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Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură

DI 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor
Contribuţia la temele orizontale "Mediu" şi "Climă"
Acțiunile indicative ce urmăresc contribuția agriculturii ecologice la obiectivul transversal de climă
și mediu vizează, în afară de practicile agricole definite în regulamentele europene privind producția
ecologică, mai multe acțiuni suplimentare ce pot spori eforturile de atenuare a schimbărilor climatice,
cum ar fi reciclarea „in situ” a gunoiului de grajd și compostarea resturilor vegetale, menținerea și
creșterea fertilității solurilor prin culturi intercalate, etc. Agricultura ecologică este în general benefică
pentru adaptarea la schimbările climatice prin adoptarea unor soluții tradiționale verificate istoric la
nivel local, care compensează pe termen mediu și lung dezavantajul unui randament mai redus față de
agricultura convențională. De asemenea, sunt încurajate practicile agricole care favorizează
diversificarea culturilor și a elementelor tehnologice (în funcție de sezon și spațiu), adaptarea la
condițiile locale (prin rase și soiuri locale, tehnici locale de îmbunătățire a cantității și calității materiei
organice din sol), integrarea elementelor de peisaj ca măsură mixtă estetică și de protecție a mediului.
Această măsură face parte din pachetul de măsuri care contribuie la conformitatea cu Articolul 59 (6)
din Regulamentul (UE) 1305/2013, ce stabilește ca cel puțin 30 % din contribuția totală a FEADR la
programul de dezvoltare rurală să fie rezervată pentru măsuri ce contribuie la reducerea efectelor și
adaptarea la schimbările climatice precum și la reducerea problemelor de mediu.
În mod colateral, implementarea măsurii va avea impact şi din perspectiva conservării biodiversităţii,
protecţiei solului şi a stocării carbonului, contribuind în mod secundar la următoarele priorități de
dezvoltare rurală:


Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură

DI 4A - Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000, în
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul
activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene
DI 4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului


Prioritatea 5– Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic

DI 5E - Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură
Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the
amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For
each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and
support rates and principles with regards to the setting of selection criteria
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11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
Sub-measure:


11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

Description of the type of operation
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe unitatea de suprafață agricolă, fermierilor
care se angajează în mod voluntar să adopte practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa
cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care sunt fermieri activi în înțelesul articolului
9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament).
Angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri se aplică la nivel de parcelă agricolă.
O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri pentru a
asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază sau măsurilor de înverzire (articolul
43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) pe care angajamentele trebuie să le depășească. O clauză
de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri, care depășesc
actuala perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei
perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul
încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

Type of support
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile realizate în
vederea conversiei la agricultura ecologică.
Submăsura conţine 5 pachete:


Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);



Pachetul 2 – Legume;



Pachetul 3 – Livezi;



Pachetul 4 – Vii;



Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice.

Toate pachetele contribuie la domeniile de intervenţie 4A, 4B, 4C şi 5E.
Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată anual pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie
angajamente voluntare.

4

Links to other legislation
Legislaţie UE:


Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II;



Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46;



Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 și
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013.

Legislaţie naţională:


Cadrul Naţional de Implementare;



Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de
aprobare GAEC în România;



Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, de aprobare a SMR în România;



Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – Codul Bunelor
Practici Agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările şi
completările ulterioare);



Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;



Ordin MADR nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;



Ordin MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică.

Beneficiaries
Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Eligible costs
Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pe baza
evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu
neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării angajamentelor voluntare
pentru agricultura ecologică.
Cerinţele de bază sunt constituite din:
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standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI, capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013;



criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4, alineatul (1), litera
(c), punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;



cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională;



alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri
investiţionale.

Eligibility conditions
Plăţile compensatorii pentru agricultura ecologică pot fi acordate ca parte a submăsurii dacă:


beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;



beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii
sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare
şi Control (IACS);



suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3
ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);



beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor
legale, ca operator în agricultura ecologică;



beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi
certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Beneficiarii submăsurii trebuie să prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate
cu legislația în vigoare.
Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament.
Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani
(pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene). După încheierea perioadei de
angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul
angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin
5 ani de la momentul încheierii angajamentului respectiv. În această perioadă care urmează după
angajamentul pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, fermierii pot încheia angajamente
pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică (submăsura 11.2) pe suprafeţele agricole
certificate.
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui
să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe
necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută:
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înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii
cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha,



înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha.

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului,
beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de formare
(Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează
selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program.
Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate de Măsura
1 sau Măsura 2, trebuie să facă dovada:


obţinerii cunoștințelor și informațiilor necesare prin prezentarea unor documente care să ateste
participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor de agricultură
ecologică sau



asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării
angajamentelor de agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele
de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Regulile minime aplicabile vor fi stabilite prin norme naţionale.
În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor
de informare şi publicitate derulate la nivelul Programului.

Principles with regards to the setting of selection criteria
Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin această submăsură contribuie la atingerea
obiectivelor de mediu propuse. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor
angajamente, aplicarea acestora contribuind la nivel naţional la promovarea practicilor agricole
durabile. Aşadar, pentru submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură
ecologică nu se stabilesc criterii de selecţie.
În situaţia în care, în urma implementării măsurii 11 Agricultură ecologică, se constată insuficienţa
resurselor financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi
angajamente începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.

(Applicable) amounts and support rates
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de
100%.
Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete
propuse:


Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 euro/ha/an,
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Pachetul 2 - legume - 500 euro/ha/an,



Pachetul 3 - livezi - 620 euro/ha/an,



Pachetul 4 - vii - 530 euro/ha/an,



Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice – 365 euro/ha/an.

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe
agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care
depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Degresivitatea nu se aplică în cazul
cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Plăţile acordate în cadrul Articolului 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă:
plăţi directe, plăţi acordate în baza articolului 31 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu
pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă (articolul 28).
Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un la altul
între pachetele 1, 2 şi 5.

Anexa 8.2.M.11-1

Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
Risk(s) in the implementation of the measures
Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru ambele submăsuri, prezentarea acestora este
realizată la lit. d, punctul 1 din capitolul „Verificabilitate și control” din fișa măsurii.

Mitigating actions
Întrucât măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor sunt aplicate pentru ambele submăsuri,
prezentarea acestora este realizată la lit. d, punctul 2 din capitolul de „Verificabilitate și control” din
fișa măsurii.
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Overall assessment of the measure
Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia este
realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 11.

Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Identificarea elementelor relevante este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa
Măsurii 11.
Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Metodologia de calcul este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa măsurii.
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11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
Sub-measure:


11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods

Description of the type of operation
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor
care se angajează în mod voluntar să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa
cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, și care sunt fermieri activi în înțelesul
articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Sprijinul se acordă numai pentru angajamente care depășesc cerinţele de bază.
Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament).
Angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri se aplică la nivel de parcelă agricolă.
O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri pentru
a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază sau măsurilor de înverzire (articolul
43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) pe care angajamentele trebuie să le depășească. O clauză
de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri, care depășesc
actuala perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei
perioade de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul
încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

Type of support
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în
vederea menținerii practicilor de agricultură ecologică.
Submăsura conţine 5 pachete:


Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);



Pachetul 2 – Legume;



Pachetul 3 – Livezi;



Pachetul 4 – Vii;



Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice.

Toate pachetele contribuie la domeniile de intervenţie 4A, 4B, 4C şi 5E.
Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată anual pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie
angajamente voluntare.
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Links to other legislation
Legislaţie UE:


Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II;



Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III
Capitolul 3 art. 43-46;



Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 și
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013.

Legislaţie naţională:


Cadrul Naţional de Implementare;



Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de
aprobare GAEC în România;



Ordinul comun MADR/ MMP/ ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, de aprobare a SMR în România;



Cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – Codul Bunelor
Practici Agricole, OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările şi
completările ulterioare);



Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;



Ordin MADR nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;



Ordin MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică.

Beneficiaries
Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Eligible costs
Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pe baza
evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu
neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării angajamentelor voluntare
pentru agricultura ecologică.
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Cerinţele de bază sunt constituite din:


standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013;



criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4, alineatul (1), litera
(c), punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;



cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională;



alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri
investiţionale.

Eligibility conditions
Plăţile compensatorii pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică pot fi acordate ca parte a
submăsurii dacă:


beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;



beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii
sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare
şi Control (IACS);



suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3
ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);



beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor
legale, ca operator în agricultura ecologică;



beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi
certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Beneficiarii submăsurii trebuie să prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate
cu legislația în vigoare.
Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament.
Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după
perioada iniţială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani.
După perioada de 5 ani a angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot
prelungi anual, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020.
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui
să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe
necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută:
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înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii
cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha,



înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe între 100 ha și 300 ha,



înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi (până la finalul anului III de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe între 50 ha și 100 ha,



înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi (până la finalul anului IV de angajament) de către
fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 50 ha.

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului,
beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de formare
(Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează
selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program.
Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate de Măsura
1 sau Măsura 2, trebuie să facă dovada:


obţinerii cunoștințelor și informațiilor necesare prin prezentarea unor documente care să ateste
participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor de agricultură
ecologică sau



asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării
angajamentelor de agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de
identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele
de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Regulile minime aplicabile vor fi stabilite prin norme naţionale.
În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor
de informare şi publicitate derulate la nivelul Programului.

Principles with regards to the setting of selection criteria
Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin această submăsură contribuie la atingerea
obiectivelor de mediu propuse. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor
angajamente, aplicarea acestora contribuind la nivel naţional la promovarea practicilor agricole
durabile. Aşadar, pentru submăsura 11.2 Sprijin pentru menținerea metodelor de agricultură
ecologică nu se stabilesc criterii de selecţie.
În situaţia în care, în urma implementării măsurii 11 Agricultura ecologică, se constată insuficienţa
resurselor financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi
angajamente începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.
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(Applicable) amounts and support rates
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de
100%.
Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete
propuse:


Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 218 euro/ha/an,



Pachetul 2 - legume - 431 euro/ha/an,



Pachetul 3 - livezi - 442 euro/ha/an,



Pachetul 4 - vii - 479 euro/ha/an,



Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice – 350 euro/ha/an.

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe
agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care
depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Degresivitatea nu se aplică în cazul
cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Plăţile acordate în cadrul Articolului 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă:
plăţi directe, plăţi acordate în baza articolul 31”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu
pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă (articolul 28).
Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un la altul
între pachetele 1, 2 şi 5.

Anexa 8.2.M.11-1

Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
Risk(s) in the implementation of the measures
Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru ambele submăsuri, prezentarea acestora este
realizată la lit. d, punctul 1 din capitolul de „Verificabilitate și control” din fișa măsurii.
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Mitigating actions
Întrucât măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor sunt aplicate pentru ambele submăsuri,
prezentarea acestora este realizată la lit. d, punctul 2 din capitolul de „Verificabilitate și control” din
fișa măsurii.

Overall assessment of the measure
Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia este
realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 11.

Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
Identificarea elementelor relevante este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa
Măsurii 11.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Metodologia de calcul este prezentată la lit. f „Informații specifice măsurii”.
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Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
Risk(s) in the implementation of the measures
Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante realizate de
către AM și Agențiile de Plăți, evaluare care ia în considerare rezultatele controalelor efectuate
inclusiv în perioada de programare anterioară, așa cum prevede articolul 62 din Regulamentul (UE)
1305/2013.
În perioada de programare 2014-2020 se estimează că pot exista o serie de riscuri specifice dintre care
enumerăm:


perioada de depunere a cererilor de plată (depunerea cu întârziere a acestora);



nedeclararea tuturor suprafețelor;



identificarea incorectă a parcelelor agricole;



nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la suprafața aflată sub angajament;



nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate la nivelul fermei;



nerespectarea cerinţelor specifice măsurii pe suprafeţele aflate sub angajament;



neînregistrarea activităţilor agricole relevante din punctul de vedere al angajamentelor.

Mitigating actions
Dintre măsurile luate pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor, menţionăm:


identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole,



promovarea anuală a unor ample campanii de informare a beneficiarilor prin care se
diseminează informații legate de derularea corectă a angajamentelor.

În plus, experiența dobândită în perioada de programare 2007-2013 a relevat faptul că sistemul de
control existent a asigurat verificarea respectării condițiilor și angajamentelor asumate de beneficiari.
De asemenea, sistemul de sancţiuni dezvoltat pentru măsura de agro-mediu (M.214) este unul
progresiv, nivelul penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma
nerespectării diferitelor tipuri de condiţii specifice măsurii. Acest sistem va fi preluat şi adaptat
specificităţilor Măsurii 11.
Mecanismele de verificare și control al măsurii stabilite pentru actuala perioada de programare 20142020 includ cerințele obligatorii privind evidența documentelor autorizate asupra conformității
corespunzătoare a beneficiarului cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007, stabilită conform
Anexei XII a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 (evidența documentelor furnizată de organismele de
control) precum și schimbul de informații între organismele de control și autoritățile competente,
conform articolului 27 din Regulamentul (CE) nr 834/2007 și Regulamentului (UE) nr. 392/2013 al
Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 cu privire la statutul
beneficiarului și rezultatele inspecțiilor și vizitelor efectuate la operator de către organismul de control
și verificărilor efectuate în teren de către autoritățile competente.
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Angajamentele asumate de către fermieri în cadrul acestei măsuri vor fi verificate prin metode
administrative şi pe teren, asigurându-se eficacitatea şi eficienţa acestora prin prevederile procedurale
specifice. Verificările administrative vor viza toate angajamentele aflate în derulare, bazându-se pe
informaţiile înregistrate în sistemul informatic de administrare și control al cererilor unice de plată pe
suprafaţă şi pe verificări încrucişate cu alte baze de date relevante. Verificările pe teren vor fi făcute
asigurându-se reprezentativitatea şi nivelul adecvat al eşantioanelor de control raportate la
angajamentele eligibile, prin verificări vizuale şi documentare care să confirme respectarea cerinţelor.
Angajamentele selecționate pentru control la fața locului vor fi verificate în momentul în care pot fi
verificate cele mai multe dintre cerințele și standardele pentru scopurile selectate de control.
Manualele de proceduri aferente etapelor fluxului procedural (promovarea măsurilor şi informarea
beneficiarilor, depunerea şi administrarea cererilor de plată, analiza de risc şi eşantionarea, controlul
pe teren şi supracontrolul, autorizarea plăţilor, monitorizarea şi raportarea) vor fi elaborate de Agenţia
de Plăţi (sau o altă entitate delegată dacă este cazul) şi avizate de Autoritatea de Management, înaintea
aprobării la nivelul Ministerului.
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui
să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor, înainte de depunerea ultimei cereri de plată în cadrul
angajamentelor.
În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agențiile de Plăți pe baza experienţei din
perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât prin
prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se
prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.
Overall assessment of the measure
Măsura creează premisele atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, contribuind la
protecţia solului, menţinerea ecosistemelor care sunt legate de aplicarea unor practici agricole
durabile, promovând utilizarea eficientă a resurselor naturale şi sprijinind tranziţia către o economie
cu emisii reduse şi adaptată la efectele schimbărilor climatic, concomitent cu promovarea unei
dezvoltări durabile și echilibrate a spațiului rural. Pachetele propuse în cadrul măsurii vizează
continuarea eforturilor întreprinse în perioada 2007-2013 în materie de protecţie a mediului prin
promovarea practicilor agricole specifice agriculturii ecologice care contribuie la conservarea
biodiversității, a fertilității solului, la reducerea poluării resurselor de apă și a emisiilor de GES.
Pentru a asigura maximizarea impactului aşteptat, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților şi
al diferitelor tipuri de angajamente şi o cât mai eficientă și eficace utilizare a resurselor financiare în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Pentru crearea premiselor necesare
atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, va fi dezvoltat un cadru instituţional
adecvat (care va presupune inclusiv delegarea anumitor funcţii privind implementarea tehnică),
precum şi proceduride lucru pentru activităţile de gestiune şi control pe întreg fluxul procedural.
Information specific to the measure
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to
Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the
Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other
relevant mandatory requirements established by national law
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Terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate
în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu
Regulamentul 834/2007. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet
trebuie sa continue să fie înregistrate de către un organism de inspecţie şi certificare pe toată perioada
angajamentului şi să continue sa fie utilizat conform metodelor de producţie ecologice în conformitate
cu legislaţia naţională relevantă şi cu Regulamentul CE Nr. 834/2007.


standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013:

GAEC 6 - menținerea nivelului de materie organică din sol prin practici adecvate, inclusiv interdicția
de a incendia miriștile arabile, cu excepția motivelor fitosanitare;
GAEC 7 – menținerea particularităților peisajelor, inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a
iazurilor, a șanțurilor și a arborilor în aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a marginilor câmpurilor
și a teraselor, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și
creștere a păsărilor și, opțional, măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive;


criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c)
punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013:

R (UE) nr.1307/2013, art. 4 par. (1) lit. (c) pct. (ii) – Menținerea suprafeței agricole într-o stare care
o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește
cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul
stabilit de Comisie;
R (UE) nr.1307/2013, art. 4 par. (1) lit. (c) pct. (iii) – Efectuarea unei activități minime definite de
către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru
pășunat sau pentru cultivare.


cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a
plantelor prevăzute de legislaţia naţională;

Fitosanitar – OG4/1995, cu modificările și completările ulterioare - Este permisă utilizarea numai a
acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate
cu instrucţiunile de utilizare;
Fitosanitar – OG4/1995, cu modificările și completările ulterioare - Pot efectua tratamente
fitosanitare numai persoanele care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz
fitosanitar.
Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură - Ordin Comun
1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca
ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea
fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.
Folosirea îngrăşămintelor – Ordin Comun MADR/MMP/MS94/1.378/1.071/2010 - Interzicerea
folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.


alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
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Agricultură ecologică - Ordinul MADR nr.1253/2013 - Operatorii care produc produsele ecologice
sau cei aflaţi în perioada de conversie au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul
Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului
unui organism de inspectie şi certificare aprobat.
Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the
description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,
which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations
justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the
transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation
(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the
environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for
other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Metodologia pentru calcularea plăților compensatorii (PC) este similară pentru toate culturile și se
bazează pe calculul costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de angajamentele
asumate pentru conformitatea cu practicile specifice agriculturii ecologice. PC sunt calculate pentru
categorii de culturi, la nivel naţional, nefiind identificate diferenţe regionale în metodele de producţie
specifice agriculturii ecologice.
Plățile compensatorii (PC) se calculează în primul rând pentru culturi individuale reprezentative, cu
ajutorul formulei generale:
PC pe ha = pierderea de venituri + costuri suplimentare (nete),
= (Vc – Vo) + (Co – Cc)
= Vc – Cc - Vo + Co
= (Vc – Cc) - (Vo – Co)
= MBc – MBo
unde V = preț * producție = valoarea producției
C = costuri variabile
MB = marjă brută
Indici c = producție convențională (de referință)
Indici o = {producție organică, conversie la producția organică}
Ultima linie din formulă reiese din definiția marjei brute (MB) care este diferența dintre valoarea
producției (V) și costurile variabile (C):
MB = V – C
Costurile variabile sunt suma dintre:
+ costurile directe (semințe, îngrășăminte, protecția culturilor);
+ costuri variabile cu utilajele (combustibil, reparații utilaje);
+ costuri legate de forța de muncă sezonieră.
MB este suma disponibilă pentru acoperirea costurilor fixe (forța de muncă permanentă și capital);
este echivalentă cu valoarea adăugată brută și PIB în contabilitatea economică. MB pe ha este un
indicator al profitabilității producerii unei anumite culture sau producerii într-un anumit mod pe un
hectar de pământ.
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Scopul compensării este de a completa diferența dintre dintre MBc și MBo pentru a face cele două
moduri de producție la fel de profitabile. Acest lucru este demonstrat în Figura 1 care arată relația
dintre componentele PC în conformitate cu formula de mai sus: diferențele dintre valoarea output din
producția convențională vs. producția organică (Vc – Vo) sunt echivalente cu pierderile de venit;
diferențele de costuri (Cc – Co) sunt echivalente cu costurile suplimentare.
Formula de calcul a PC se poate aplica pentru fiecare cultură în parte atât pentru producția în perioada
de conversie la producția organică cât și pentru menținerea producției organice.
Atât pierderea de venituri cât și costul suplimentar pot fi negative. Pierderile de venit negative se obțin
dacă un produs organic obține un preț care supracompensează reducerea randamentului său datorită
agriculturii ecologice. Costurile suplimentare negative ale unei culturi pot reieși din folosirea unor
îngrășăminte sintetice și produse de protecție a plantelor în cantități mai mici sau din neutilizarea
acestora (și din nerecoltarea unei culturi deoarece este folosită pentru fertilizare).
PC actuale pe ha nu trebuie să fie negative și nu trebuie să depășească sumele din Anexa 2 din
Regulamentul 1305/2013 (UE) (i.e. 600 EUR/ha pentru culturile anuale și 900 de euro pentru plantele
multianuale).
Pentru culturi agricole, legume și plante medicinale și aromatice, calcularea PC se bazează pe PC
aferente culturilor individuale reprezentative care sunt agregate pentru a obține PC aferente
categoriilor de culturi respective, folosindu-se suprafețele culturilor reprezentative din
suprafața categoriei de cultură (grupului), ca ponderi. Formula de calcul a mediei ponderate a
variabilelor xi cu ponderi pi , i =1,…,n, (unde n este numărul de culturi în cadrul grupului) este:
xw =∑𝑖 𝑤𝑖 𝑥𝑖 /∑𝑖 𝑤𝑖
xw = media ponderată a variabilei x (x = V, C, MB, PC, …)
wi = ponderea culturii i în cadrul grupului
xi = valoarea variabilei x în cadrul culturii i
∑𝑖 𝑤𝑖 = 1
Pentru culturile arabile și legume se aplică ponderi diferite pentru categoriile convenţionale și
ecologice pentru a reflecta utilizarea efectivă a suprafețelor pentru cele două tipuri de producţie.
Respectivele PC stabilesc un nivel de profitabilitate egal între suprafețele utilizate în prezent pentru
practicarea agriculturii ecologice (sau în perioada de conversie) și cele utilizate în prezent pentru
practicarea agriculturii convenţionale. Folosirea acelorași ponderi pentru agregare are drept rezultat
PC care stabilesc o profitabilitate egală pentru o anumită parcelă sau fermă.
Costurile cu forţa de muncă angajată sezonieră sunt evaluate luând în calcul costul mediu al forței de
muncă pe salariat în sectorul de agricultură, de silvicultură și pescuit. Calcularea plăţilor
compensatorii are la bază randamentul mediu la nivel național, preţurile de producător și costurile
variabile, care depind de randamente. Cuantumurile plăţilor compensatorii depind foarte mult de
pierderile de venituri, respectiv de diferenţele la nivelul valorii producţiei. Aceste diferenţe provin din
diferenţele de producție la hectar (randament/ha) și din preţurile de producător pentru produsele
convenţionale și cele ecologice. Întrucât în România nu există date cu privire la randament și la
preţurile de producător pentru producţia ecologică, iar la nivelul altor State Membre există foarte
puține date în această privință, aceste date trebuie estimate pe baza informaţiilor de specialitate,
respectiv pe baza ipotezelor. Cu toate acestea, calculele se bazează, pe cât posibil, pe date și surse de
informații din România. Costurile tranzacționale nu sunt incluse în calcul.
Prin urmare, elementele luate în considerare la calcularea plăților compensatorii pentru fiecare cultură,
pe hectar, sunt:
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randamentele;



preţurile de producător;



costurile cu seminţele (sau plantele);



costurile cu îngrășămintele;



costurile cu protecţia plantelor;



costurile cu combustibilul;



costurile cu reparaţiile utilajelor;



costurile cu forţa de muncă sezonieră;

Calcularea plăţilor compensatorii pentru adoptarea și practicarea agriculturii ecologice în cadrul
PNDR 2014-2020 pentru culturi arabile și legume în România, se bazează pe următoarele ipoteze:


Producţia convenţională și ecologică pentru principalele culturi arabile precum și pentru
legume se realizează în cadrul fermelor comerciale cu teren arabil, care folosesc metode de
administrare moderne;



Ferma convențională de referință este cea care utilizează o cotă-parte din terenul său arabil
(producție vegetală), egală cu cota medie folosită la nivel național;



Ferma ecologică comparativă folosește cotă-parte din terenul său arabil egală cu cota medie
de teren în regim ecologic folosită la nivel național; nu deține efective de animale și folosește
compost ecologic certificat achiziționat pentru fertilizare;



În timpul perioadei de conversie de la producţia convenţională la cea ecologică, sunt
îndeplinite angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante, cum ar fi trecerea la
rotaţia culturilor ecologice, eliminarea utilizării îngrășămintelor chimice și a pesticidelor de
sinteză; costurile variabile și costurile cu forţa de muncă permanentă sunt deja la nivelul
specific fermelor ecologice.



La jumătatea perioadei de conversie, randamentul scade ca urmare a utilizării mai puţin
eficiente a nutrienților (în special a azotului) din îngrășămintele ecologice.



În perioada certificată, produsele ecologice pot fi vândute la un preț mai mare faţă de produsele
convenţionale.



În UE există o piaţă competitivă care are drept rezultat stabilirea unor preţuri relativ similare
pentru produse și input-uri; cu toate acestea, valoarea absolută a preţurilor poate să difere de
la o regiune la alta, în funcţie de cerere și de distanţa faţă de furnizori.

Dubla compensare a pierderilor de venit și a costurilor suplimentare înregistrate în cazul producției
ecologice este prevenită, dacă ferma de referință (convențională) include costurile de respectare a
standardelor obligatorii relevante (standardele de “greening”). Conformitatea cu aceste standarde
generează costuri pentru agricultura convențională și/sau scăderi ale venitului care poate fi obținut
dacă nu ar exista aceste standarde. Atâta timp cât veniturile și costurile aferente agriculturii
convenționale sunt calculate luându-se în considerare aceste costuri, plata compensatorie nu le
include. Aşadar, PC rezultate în urma aplicării metodologiei de calcul nu conduc la o supracompensare
a beneficiarilor Măsurii 11, asigurând evitarea dublei finanţări a practicilor aferente aplicării
standardelor de “greening” la care se face referire în art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Condițiile de „greening” adoptate:

21

- nu afectează costurile variabile ale producției convenționale și ecologice în mod diferit (în termeni
de EUR/ha) și/sau
- nu reduc randamentul și modifică valorile producției convenționale și ecologice în mod diferit (în
termeni de EUR/ha).
Aceste similitudini între practicile convenţionale şi practicile agriculturii ecologice (manifestate
implicit în costuri variabile și/sau valori ale producției similare în cazul ambelor metode de producţie)
conduc la justificarea nediferenţierii PC rezultate, nefiind necesară deducerea unor costuri
suplimentare sau a unor pierderi de venituri din plăţile aferente pachetelor submăsurilor de agricultură
ecologică.
În ceea ce privește sursele de date pentru diferitele componente care au fost luate în considerare la
calculul plăților compensatorii, au fost utilizate date publicate de Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database). Pentru componentele
pentru care Eurostat nu furnizează date, s-au utilizat date publicate deKTBL, de “AMI Marktbilanz
ÖKO-Landbau“
(http://www.ami-informiert.de/ami-shop/ami-shop-startseite/produkte/marktbilanz.html), Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) (https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html)
și Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWI), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Fundulea (INCDA), RICA România. Perioada de referință a datelor este 2010 – 2012.
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul (UE)1305/2013, în Anexa 8.2.M.11-1 se
regăsește certificarea calculelor de către ICPA, în calitate de organism independent. Prin această
declaraţie se confirmă caracterul adecvat al metodologiei și precizia calculelor realizate, precum și
rezonabilitatea ipotezelor, a valorilor veniturilor utilizate, precum și a indicatorilor folosiți în cadrul
metodologiilor aplicate pentru calculul platilor compensatorii care vor fi acordate în urma asumării
angajamentelor voluntare pentru agricultră ecologică. De asemenea, este confirmat caracterul adecvat
al metodologiei din perspectiveevitării dublei finanţări.

Tabelul 1
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1.1.1. M13 - Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice (art 31)
1.1.1.1. Legal basis
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului – art. 31-32
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) – Anexa I, Partea I, pct. 8.2 (e) 12

1.1.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus
areas and cross-cutting objectives
Suprafeţe largi ale României prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole care conduc la
producţii agricole reduse, limitări care se datorează unor condiții climatice și biofizice nefavorabile
desfășurării în condiții optime a activităților agricole. Aceste suprafețe se regăsesc în special în zona
Munţilor Carpaţi şi ale Deltei Dunării, precum și în alte zone cu specificităţi ale condiţiilor de climă,
sol sau teren (Anexa 8.2.M.13-1). Totodată, o mare parte din aceste zone sunt de regulă asociate și
cu o valoare ridicată a biodiversităţii, însă sunt ameninţate de fenomenul de abandon al activităţilor
agricole, fenomen ce poate afecta atât viabilitatea zonelor rurale, cât și factorii de mediu locali
(biodiversitatea, solul sau peisajele).
În desemnarea zonelor, se remarcă în principal Munţii Carpaţi – acolo unde se întâlnesc valori mari
de altitudine şi pantă, Delta Dunării – deoarece în acest areal se cumulează o serie de factori edafici
care limitează activitatea agricolă, precum şi alte zone în partea de sud și sud–est a ţării sau în zone
mai puţin extinse (în vestul țării) unde caracteristicile naturale conduc la scăderea productivităţii
naturale. O parte importantă a Munţilor Carpaţi, datorită condiţiilor legate de altitudine şi pantă,
întâmpină obstacole în practicarea agriculturii, obstacole materializate mai ales în scurtarea
perioadei de vegetaţie şi în costuri suplimentare asociate lucrărilor agricole induse de condiţiile de
pantă.
În afară de zona montană, există alte zone ce sunt caracterizate în principal de o productivitate
scăzută datorită acţiunii factorilor naturali restrictivi, în România factorul biofizic principal întâlnit,
care conduce la apariția zonelor cu constrângeri naturale fiind cel climatic legat de apariția secetei.
De asemenea, există alte zone caracterizate de o serie de particularităţi edafice (soluri argiloase sau
nisipoase – care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia), climatice
(precipitaţii reduse, temperaturi ridicate în timpul verii ce amplifică deficitul de apă), etc.
Identificarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative are la bază analiza
criteriilor bio-fizice, atât din punct de vedere al intensităţii (praguri), cât şi din perspectiva extinderii
(ponderea din suprafaţa agricolă utilizată).
Un potenţial natural agricol mai scăzut faţă de restul ţării se remarcă în zona Biosferei Deltei
Dunării, unde datorită factorilor naturali legaţi de sol, precum și a densității scăzute a populaţiei,
menţinerea activităţilor agricole prezintă dificultăți suplimentare, în comparație cu restul țării.
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Aceată zonă este caracterizată de omogenitatea teritoriului şi a manifestării unor factori restrictivi
care induc dificultăţi în desfăşurarea activităţilor economice. Încurajarea continuării activităţilor
agricole în această zona este importantă pentru a conserva mediul, pentru a menține peisajul rural și
a conserva potențialul turistic al zonei.
Deoarece o parte din zone cu potenţial scăzut pentru agricultură sunt terenuri agricole ce suportă o
agricultură mai puţin intensivă, fiind astfel caracterizate de o mai mare diversitate biologică, a fost
realizată o analiză a acestor zone din care reies o serie de suprapuneri cu zone HNV şi cu zonele
importante pentru unele specii sălbatice prioritare, încadrate ca zone eligibile pentru Măsura 10 agro-mediu şi climă (Anexa 8.2.M.13-2).
În acest sens, s-a observat faptul că zona montană se suprapune într-o proporție însemnată cu zonele
HNV, dar și cu o parte din arealele importante desemnate ca SPA, pentru specia Crex crex sprijinită
în cadrul Pachetului 3.1 a măsurii de agro-mediu şi climă, în timp ce restul zonelor afectate de
constrângeri naturale semnificative sau specifice, coincid într-o pondere ridicată cu zone desemnate
ca SPA pentru conservarea speciilor Lanius minor și Falco vespertinus (Pachetul 3.2 al măsurii de
agro-mediu şi climă), dar şi pentru Branta ruficollis (Pachetul 7 al măsurii de agro-mediu şi climă).
Noua delimitare din România pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu cu alte
contrângeri specifice eligibile în cadrul măsurii 13 va fi aplicată începând cu anul 2015. Până în anul
2014 a fost utilizată vechea desemnare aferentă PNDR 2007-2013, plățile fiind acordate în baza
prevederilor Regulamentului (CE) 1698/2005.
Prin acest sprijin se urmărește compensarea dezavantajelor întâmpinate de fermieri în desfășurarea
activităților agricole, legate de capacitatea de producţie scăzută a terenurilor agricole şi de costurile
suplimentare pe care le implică menţinerea activităţilor agricole în aceste zone, diminuându-se în
acest fel riscul de abandon al activităţilor agricole (mai ridicat în aceste zone). Prin încurajarea
continuării activităţilor agricole în aceste zone, laolaltă cu aplicarea standardelor de ecocondiţionalitate, se asigură cel puţin menţinerea unor activităţi minime de întreţinere a terenurilor
agricole, cu impact benefic în protecţia solului. Zonele afectate de constrângeri naturale deţin o
pondere importantă din teritoriul României, suprapunându-se cu suprafeţe largi de terenuri asociate
ca având o Înaltă Valoare Naturală (HNV) sau suprafeţe importante pentru biodiversitate (specii de
animale sau plante prioritare şi habitate importante pentru aceste specii). În zonele identificate ca
fiind afectate de constrângeri naturale este importantă menținerea echilibrului de mediu stabilit între
practicile agricole și condițiile naturale. Continuarea activităţii agricole în aceste zone deţine,
totodată, un rol important în conservarea peisajelor tradiţionale, putând servi ca bază de dezvoltare
economică prin turism rural. Contribuţia măsurii va fi esenţială, în special pe termen scurt, în timp
ce alte măsuri, precum cea de agro-mediu şi climă, vor ajuta la crearea unui sistem pe deplin
funcţional, care să poată răspunde obiectivului de menţinere a calităţii mediului şi implicit a
spaţiului rural.
Pentru a se adresa dificultăților cu care se confruntă fermierii din aceste zone, prin intermediul
acestei măsuri sprijinul va fi acordat pentru încurajarea menţinerii activităţilor agricole în zona
montană, în zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative şi în zone care se
confruntă cu alte constrângeri specifice.

Contribuția la domeniile de Intervenție
Măsura va contribui la următoarea prioritate de dezvoltare rurală:
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Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură

DI 4C – Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.

Contribuţia la tema orizontală "Mediul"
Prin sprijinul acordat în cadrul măsurii, în sensul încurajării fermierilor să își continue activitatea
agricolă pe terenuri situate în zone unde practicarea agriculturii prezintă dificultăți și unde există un
grad ridicat al riscului de abandon, este adresată tema orizontală privind Mediul.

Anexa 8.2M.13-1
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Anexa 8.2M.13-2

1.1.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for
calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where
necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable
amounts and support rates and principles with regards to the setting of selection criteria

1.1.1.3.1. 13.1 Plăți compensatorii în zona montană
1.1.1.3.1.1. Sub-measure:



13.1 - compensation payment in mountain areas

1.1.1.3.1.2. Description of the type of operation

Submăsura 13.1 „Plăți compensatorii în zona montană” este un instrument prin care se sprijină
financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone unde producția agricolă este afectată de
condițiile climatice și de relief din cauza caracteristicilor de altitudine și pantă din zonele montane
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(art. 32 (2) al Regulamentului (UE) 1305/2013), fiind constituită din suma suprafețelor unităților
administrativ-teritoriale (LAU 2) desemnate conform criteriilor de mai jos:


unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de
Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT;



unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m și care au o pantă
medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice
(identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT.

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea prevăzute de Titlul VI
al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

1.1.1.3.1.3. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este
plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu:


art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013 plăți pentru zona montană (domeniile de
intervenţie 4A şi 4C)

1.1.1.3.1.4. Links to other legislation

Legislaţie UE:


Titlul VI Capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,



Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Legislaţie naţională:


Cadrul Naţional de Implementare,



Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările și completările ulterioare – de
aprobare GAEC în România,



Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările și
completările ulterioare – de aprobare a SMR în România.
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1.1.1.3.1.5. Beneficiaries

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

1.1.1.3.1.6. Eligible costs

Vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, care vor acoperi pierderile de
venit sau costurile suplimentare pe care fermierii le suportă, datorită constrângerilor naturale care se
manifestă în zonele în care aceştia își desfășoară activitatea.

Evitarea dublei finanțări
Pilonul I al PAC (finanțat prin Fondul European de Garantare Agricolă) asigură acordarea plăţilor
directe către fermieri şi măsurile de intervenţie de piaţă, completând Pilonul II care vizează
finanţarea acţiunilor de dezvoltarea rurală. Criteriile şi regulile administrative au în vedere ca
activităţile care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite ca investiţii prin
alte instrumente financiare. Demarcarea față de acțiunile finanțate prin art. 48-49 din Titlului III
Capitolul 4 al Regulamentului (UE) 1307/2013 nu este necesară întrucât prevederile acestor articole
nu vor fi implementate în România.
Acţiunile propuse în cadrul acestei sub-măsuri nu se suprapun cu acţiunile susţinite în cadrul
celorlate măsuri compensatorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1305/2013, aplicate pe
suprafaţă.

Combinarea măsurilor
Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula, pe aceeaşi suprafaţă de teren agricol, cu
plăţile directe acordate fermierilor (Pilonul I al PAC) şi cu plăţile compensatorii acordate pe
suprafaţa agricolă (Pilonul II al PAC - dezvoltare rurală).

1.1.1.3.1.7. Eligibility conditions

Condiţiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:


beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform
art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013;



beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,
identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona
eligibilă pentru Zona Montană delimitată conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul
(UE) 1305/2013;
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suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de
0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în
cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1
ha);



beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile
agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

1.1.1.3.1.8. Principles with regards to the setting of selection criteria

Această submăsură nu necesită aplicarea unor criterii de selecție. Această abordare este susţinută şi
de faptul că măsura contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, neputându-se face o diferenţă între
beneficiile aduse de implementarea diferitelor angajamente asumate de beneficiari.
În situaţia în care, în urma implementării Măsurii 13, se constată insuficienţa resurselor financiare
alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente începând cu
următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.1.9. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%.
În scopul evitării supracompensării, valoarea sprijinului reprezintă 80% din pierderile de venituri şi
costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul. Pentru zona montană
nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile
suplimentare evaluate la 108 euro/ha/an).

Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele
suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului din Anexa 8.2.M.13-3.

Anexa 8.2.M.13-3
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1.1.1.3.1.10. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.1.10.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru toate submăsurile, prezentarea acestora este
realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.1.10.2. Mitigating actions

Întrucât riscurile identificate sunt similare tuturor submăsurilor, măsurile întreprinse pentru
reducerea riscurilor sunt aplicabile la nivelul măsurii (tuturor submăsurilor), prezentarea acestora
este realizată la la Punctul „Acțiuni de reducere a riscurilor” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.1.10.3. Overall assessment of the measure

Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia
este realizată la Punctul „Evaluarea măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și control al măsurii”
din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.1.11. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Metodologia de calculare a plăților compensatorii acordate în cadrul submăsurii 13.1 este realizată
la Subcapitolul „Metodologia de calculare a valorii plăților” din cadrul fișei măsurii 13.

1.1.1.3.1.12. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of
payments
Întrucât pragurile de degresivitate aplicate sunt similare în restul submăsurilor, definirea pragului
este realiztă la Punctul „Definirea pragului de degresivitate al plăților” din cadrul Subcapitolului
„Informații specifice măsurii” din cadrul fișei Măsurii 13.
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[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level
applied for the designation of the areas.
Desemnarea Zonei Montane a fost realizată la nivel LAU2 (fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181
unități administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României (comune, orașe şi municipii conform
SIRUTA - INS decembrie 2013), organizate în conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu
modificările și completările ulterioare.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the
delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results
of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain
areas.
Descrierea metodologiei de desemnare a Zonei Montane este realizată în Anexa 8.2.M13.1.
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1.1.1.3.2. 13.2 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative
1.1.1.3.2.1. Sub-measure:



13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints

1.1.1.3.2.2. Description of the type of operation

Submăsura 13.2 „plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative” este un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate
în zone unde producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții
naturale nefavorabile. În aceste zone cel puțin 60% din suprafața agricolă la nivel LAU2
îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile biofizice enumerate în anexa III a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013, la valoarea indicată a pragului.
În vederea asigurării asupra faptului că în aceste zone se manifestă în continuare constrângeri
naturale semnificative identificate în urma analizării criteriilor biofizice, şi că aceste constrângeri
naturale nu au fost depășite cu ajutorul unor investiții, prin activitatea economică sau prin metodele
de producție ori sistemele agricole care compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare,
a fost efectuat un proces de ajustare (fine-tuning) pentru eliminarea din zonele eligibile a zonelor
unde constrângerile au fost surmontate prin irigaţii. De asemenea, procesul de ajustare a fost realizat
și în scopul eliminării zonelor în care practicarea unui anumit tip de agricultură este predominant
(vii sau livezi intensive), iar practicarea acestui tip de agricultură nu conduce la apariția unor
pierderi sau cheltuieli suplimentare din cauza condițiilor naturale. Situaţiile în care constrângerile
naturale date de potenţialul natural de producţie au fost depăşite sunt gestionate caz cu caz, prin
aplicarea criteriilor de eligibilitate stabilite prin fişa tehnică a măsurii.
Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind eco-condiţionalitatea prevăzute de Titlul VI
al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

1.1.1.3.2.3. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este
plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu:


art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013 –plăți pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative (domeniile de intervenţie 4A şi 4C)
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1.1.1.3.2.4. Links to other legislation

Legislaţie UE:


Titlul VI Capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,



Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Legislaţie naţională:


Cadrul Naţional de Implementare,



Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările și completările ulterioare – de
aprobare GAEC în România,



Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările și
completările ulterioare – de aprobare a SMR în România.

1.1.1.3.2.5. Beneficiaries

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

1.1.1.3.2.6. Eligible costs

Vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, care vor acoperi pierderile de
venit sau costurile suplimentare pe care fermierii le suportă, datorită constrângerilor naturale care se
manifestă în zonele în care aceştia își desfășoară activitatea.

Evitarea dublei finanțări
Pilonul I al PAC (finanțat prin Fondul European de Garantare Agricolă) asigură acordarea plăţilor
directe către fermieri şi măsurile de intervenţie de piaţă, completând Pilonul II care vizează
finanţarea acţiunilor de dezvoltarea rurală. Criteriile şi regulile administrative au în vedere ca
activităţile care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite ca investiţii prin
alte instrumente financiare. Demarcarea față de acțiunile finanțate prin art. 48-49 din Titlului III
Capitolul 4 al Regulamentului (UE) 1307/2013 nu este necesară întrucât prevederile acestor articole
nu vor fi implementate în România.
Acţiunile propuse în cadrul acestei sub-măsuri nu se suprapun cu acţiunile susţinite în cadrul
celorlate măsuri compensatorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1305/2013, aplicate pe
suprafaţă.
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Combinarea măsurilor
Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula, pe aceeaşi suprafaţă de teren agricol, cu
plăţile directe acordate fermierilor (Pilonul I al PAC) şi cu plăţile compensatorii acordate pe
suprafaţa agricolă (Pilonul II al PAC - dezvoltare rurală).

1.1.1.3.2.7. Eligibility conditions

Condiţiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:


beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform
art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013;



beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,
identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona
eligibilă pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, delimitate
conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013,



suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de
0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în
cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1
ha),



beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile
agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

1.1.1.3.2.8. Principles with regards to the setting of selection criteria

Această submăsură nu necesită aplicarea unor criterii de selecție. Această abordare este susţinută şi
de faptul că măsura contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, neputându-se face o diferenţă între
beneficiile aduse de implementarea diferitelor angajamente asumate de beneficiari.
În situaţia în care, în urma implementării Măsurii 13, se constată insuficienţa resurselor financiare
alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente începând cu
următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.2.9. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%.
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În scopul evitării supracompensării, valoarea sprijinului reprezintă 80% din pierderile de venituri şi
costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul. Pentru zonele care se
confruntă cu alte constrângeri naturale semnificative nivelul plăţii compensatorii este de 54
euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 68 euro/ha/an).

Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele
suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului din Anexa 8.2.M.13-3.
În cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel
inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de
25 €/ha.

Anexa 8.2.M.13-3

1.1.1.3.2.10. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.2.10.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru toate submăsurile, prezentarea acestora este
realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.2.10.2. Mitigating actions

Întrucât riscurile identificate sunt similare tuturor submăsurilor, măsurile întreprinse pentru
reducerea riscurilor sunt aplicabile la nivelul măsurii (tuturor submăsurilor), prezentarea acestora
este realizată la la Punctul „Acțiuni de reducere a riscurilor” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.
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1.1.1.3.2.10.3. Overall assessment of the measure

Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia
este realizată la Punctul „Evaluarea măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și control al măsurii”
din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.2.11. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Metodologia de calculare a plăților compensatorii acordate în cadrul submăsurii 13.2 este realizată
la Subcapitolul „Metodologia de calculare a valorii plăților” din cadrul fișei măsurii 13.

1.1.1.3.2.12. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of
payments
Întrucât pragurile de degresivitate aplicate sunt similare în restul submăsurilor, definirea pragului
este realiztă la Punctul „Definirea pragului de degresivitate al plăților” din cadrul Subcapitolului
„Informații specifice măsurii” din cadrul fișei măsurii 13.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level
applied for the designation of the areas.
Desemnarea Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative a fost realizată la
nivel LAU2 (fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181 unități administrativ-teritoriale de pe întreg
teritoriul României (comune, orașe şi municipii conform SIRUTA - INS decembrie 2013),
organizate în conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu modificările și completările ulterioare.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the
delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results
of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain
areas.
Descrierea metodologiei de desemnare a Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative este realizată în Anexa 8.2.M13.1.
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1.1.1.3.3. 13.3 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
1.1.1.3.3.1. Sub-measure:



13.3 - compensation payment to other areas affected by specific constraints

1.1.1.3.3.2. Description of the type of operation

Submăsura 13.3 „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice” este
un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în unităţile
administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parţial cu Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
Potenţialul natural agricol din această zonă este mai scăzut decât în restul țării, condițiile naturale de
producție fiind similare pe întreaga suprafață agricolă din această zonă, în condiţiile în care pe
terenurile agricole din zonă se întâlnesc o serie de constrângeri definite prin indicatori biofizici de
climă și sol în Anexa III. Toate UAT-urile din acest areal sunt afectate în de criteriul biofizic de
Climă: „Deficit de apă”.
Totodată, zona acoperită de aceste UAT-uri prezintă o deosebită importanță la nivelul Uniunii din
punct de vedere al obiectivelor de mediu, fiind necesară continuarea gestionării terenurilor în
vederea conservării mediului, menținerea peisajului rural și conservarea potențialului turistic,
teritoriul acoperit de Biosfera Deltei Dunării primind de-a lungul timpului multiple recunoașteri
naționale și internaționale din punct de vedere al protecției naturii. De asemenea, Delta Dunării
împreună cu celelalte unități adiacente reprezintă cel mai mare areal important ca zone umede din
Europa, făcând parte din patrimoniul mondial al UNESCO.
Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea prevăzute de Titlul VI
al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

1.1.1.3.3.3. Type of support

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este
plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie
pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente
voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu:


art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – plăți pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale specifice (domeniile de intervenţie 4A şi 4C).

1.1.1.3.3.4. Links to other legislation

Legislaţie UE:


Titlul VI Capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,
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Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Legislaţie naţională:


Cadrul Naţional de Implementare,



Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările și completările ulterioare – de
aprobare GAEC în România,



Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările și
completările ulterioare – de aprobare a SMR în România.

1.1.1.3.3.5. Beneficiaries

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

1.1.1.3.3.6. Eligible costs

Vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, care vor acoperi pierderile de
venit sau costurile suplimentare pe care fermierii le suportă, datorită constrângerilor naturale care se
manifestă în zonele în care aceştia își desfășoară activitatea.

Evitarea dublei finanțări
Pilonul I al PAC (finanțat prin Fondul European de Garantare Agricolă) asigură acordarea plăţilor
directe către fermieri şi măsurile de intervenţie de piaţă, completând Pilonul II care vizează
finanţarea acţiunilor de dezvoltarea rurală. Criteriile şi regulile administrative au în vedere ca
activităţile care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite ca investiţii prin
alte instrumente financiare. Demarcarea față de acțiunile finanțate prin art. 48-49 din Titlului III
Capitolul 4 al Regulamentului (UE) 1307/2013 nu este necesară întrucât prevederile acestor articole
nu vor fi implementate în România.
Acţiunile propuse în cadrul acestei sub-măsuri nu se suprapun cu acţiunile susţinite în cadrul
celorlate măsuri compensatorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1305/2013, aplicate pe
suprafaţă.

Combinarea măsurilor
Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula, pe aceeaşi suprafaţă de teren agricol, cu
plăţile directe acordate fermierilor (Pilonul I al PAC) şi cu plăţile compensatorii acordate pe
suprafaţa agricolă (Pilonul II al PAC - dezvoltare rurală).
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1.1.1.3.3.7. Eligibility conditions

Condiţiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:


beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform
art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013;



beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României,
identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona
eligibilă pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri specifice, delimitate conform
prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013,



suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de
0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în
cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1
ha),



beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile
agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

1.1.1.3.3.8. Principles with regards to the setting of selection criteria

Această submăsură nu necesită aplicarea unor criterii de selecție. Această abordare este susţinută şi
de faptul că măsura contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, neputându-se face o diferenţă între
beneficiile aduse de implementarea diferitelor angajamente asumate de beneficiari.
În situaţia în care, în urma implementării Măsurii 13, se constată insuficienţa resurselor financiare
alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi angajamente începând cu
următorul an de primire a cererilor de plată.

1.1.1.3.3.9. (Applicable) amounts and support rates

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%.
În scopul evitării supracompensării, valoarea sprijinului reprezintă 80% din pierderile de venituri şi
costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul. Pentru zone care se
confruntă cu alte constrângeri naturale specifice nivelul plăţii compensatorii este de 70 euro/ha/an
(80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 88 euro/ha/an).

Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele
suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului din Anexa 8.2.M.13-3.

17

În cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel
inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de
25 €/ha.

Anexa 8.2.M.13-3

1.1.1.3.3.10. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.3.3.10.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru toate submăsurile, prezentarea acestora este
realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.3.10.2. Mitigating actions

Întrucât riscurile identificate sunt similare tuturor submăsurilor, măsurile întreprinse pentru
reducerea riscurilor sunt aplicabile la nivelul măsurii (tuturor submăsurilor), prezentarea acestora
este realizată la la Punctul „Acțiuni de reducere a riscurilor” al Subcapitolului „Verificabilitate și
control al măsurii” din fișa Măsurii 13.

1.1.1.3.3.10.3. Overall assessment of the measure

Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia
este realizată la Punctul „Evaluarea măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și control al măsurii”
din fișa Măsurii 13.
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1.1.1.3.3.11. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Metodologia de calculare a plăților compensatorii acordate în cadrul submăsurii 13.3 este realizată
la Subcapitolul „Metodologia de calculare a valorii plăților” din cadrul fișei măsurii 13.

1.1.1.3.3.12. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of
payments
Întrucât pragurile de degresivitate aplicate sunt similare în restul submăsurilor, definirea pragului
este realiztă la Punctul „Definirea pragului de degresivitate al plăților” din cadrul Subcapitolului
„Informații specifice măsurii” din cadrul fișei măsurii 13.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level
applied for the designation of the areas.
Desemnarea Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice a fost realizată la nivel
LAU2 (fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181 unități administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul
României (comune, orașe şi municipii conform SIRUTA - INS decembrie 2013), organizate în
conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu modificările și completările ulterioare.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the
delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results
of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain
areas.
Descrierea metodologiei de desemnare a Zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale
specifice este realizată în Anexa 8.2.M13.1.

1.1.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
1.1.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante realizate de
către AM și Agențiile de Plăți, evaluare care ia în considerare inclusiv rezultatele controalelor
efectuate în perioada de programare 2007-2013, conform prevederilor art. 62 ale Regulamentului
(UE) 1305/2013.
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În perioada de programare 2014-2020, se estimează că pot exista o serie de riscuri specifice dintre
care enumerăm:


perioada de depunere a cererilor de plată (depunerea cu întârziere),



nedeclararea tuturor suprafețelor,



identificarea corectă a parcelelor agricole,



nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la suprafața aflată sub angajament,



nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate la nivelul fermei.

1.1.1.4.2. Mitigating actions

Dintre măsurile luate pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor, menţionăm:


identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole,



promovarea anuală a unor ample campanii de informare a beneficiarilor prin care se
diseminează informații legate de derularea corectă a angajamentelor,

Dintre măsurile luate pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor, menţionăm:


identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole,



promovarea anuală a unor ample campanii de informare a beneficiarilor prin care se
diseminează informații legate de derularea corectă a angajamentelor.

În plus, experiența dobândită în perioada de programare 2007-2013 a relevat faptul că sistemul de
control existent a asigurat verificarea respectării condițiilor și angajamentelor asumate de
beneficiari. De asemenea, sistemul de sancţiuni dezvoltat pentru măsurile 211 şi 212 este unul
progresiv, nivelul penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma
nerespectării diferitelor tipuri de condiţii specifice măsurii.
Angajamentele asumate de către fermieri în cadrul acestei măsuri vor fi verificate prin metode
administrative şi pe teren, asigurându-se eficacitatea şi eficienţa acestora prin prevederile
procedurale specifice. Verificările administrative vor viza toate angajamentele aflate în derulare,
bazându-se pe informaţiile înregistrate în sistemul informatic de administrare și control al cererilor
unice de plată pe suprafaţă şi pe verificări încrucişate cu alte baze de date relevante. Verificările pe
teren vor fi făcute asigurându-se reprezentativitatea şi nivelul adecvat al eşantioanelor de control
raportate la angajamentele eligibile, prin verificări vizuale şi documentare care să confirme
respectarea cerinţelor. Angajamentele selecționate pentru control la fața locului vor fi verificate în
momentul în care pot fi verificate cele mai multe dintre cerințele și standardele pentru scopurile
selectate de control.
Manualele de proceduri aferente etapelor fluxului procedural (promovarea măsurilor şi informarea
beneficiarilor, depunerea şi administrarea cererilor de plată, analiza de risc şi eşantionarea, controlul
pe teren şi supracontrolul, autorizarea plăţilor, monitorizarea şi raportarea) vor fi elaborate de
Agenţia de Plăţi (sau o altă entitate delegată dacă este cazul) şi avizate de Autoritatea de
Management, înaintea aprobării la nivelul Ministerului.
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În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agențiile de Plăți pe baza experienţei
din perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât
prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se
prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.

1.1.1.4.3. Overall assessment of the measure

Măsura creează premisele îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, contribuind
la mentinerea activităţilor agricole în zonele care se confruntă cu constângeri naturale, concomitent
cu promovarea unei dezvoltări durabile și echilibrate a spațiului rural.
De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o cât mai eficientă și eficace utilizare
a resurselor financiare în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
În urma analizei realizate de AM și Agențiile de Plăți bazată pe experienţa din perioada de
programare 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii, atât
prin prisma pregătirii profesionale, cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru la nivelul agențiilor,
astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.
În acest sens vor fi elaborate proceduri pentru toate etapele fluxului de implementare, dându-se o
atenție deosebită controalelor administrative și a celor pe teren.

1.1.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Metodologia de calcul a valorilor compensaţiilor pentru zonele cu constrângeri naturale aplicată
este bazată pe evaluarea diferenţelor de venit (standard output) dintre zonele afectate de
constrângere şi cele din zonele fără constrângeri.
Metodologia constă în următorii paşi:
1. Evaluarea unei valori de referinţă pentru outputul standard asociat terenurilor arabile.
A fost stabilită o structură de culturi unitare la nivelul ţării bazate pe statistica anuală a suprafeţelor
cultivate cu principalele culturi de câmp pentru perioada 2007-2011 furnizată de Anuarul Statistic al
României, fiind luate în considerare principalele 7 culturi de câmp pentru care s-a calculat procentul
din suprafaţa arabilă pe care au fost cultivate (medie pentru perioada 2007-2011), aceste culturi
acoperind 79,99% din suprafaţa arabilă a ţării.
Pentru toate cele 7 culturi, procentul calculat anterior a fost corectat cu un coeficient pentru a duce
totalul suprafețelor la 100% din suprafața arabilă a țării.
Pentru fiecare tip de cultură a fost calculat outputul standard (”standard output”) ca medie pentru
perioada 2008-2012.
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A fost calculat outputul standard pentru structura de culturi considerată, fiind dat de media
ponderată cu procentul din suprafaţa arabilă ocupat de fiecare dintre culturile selectate, formula de
calcul fiind cea din Anexa 8.2.M.13-4, unde:


SO este outputul standard (€/ha) asociat structurii de 7 culturi considerate;



SOi este outputul standard (€/ha) asociat culturii “i”;



Proci este procentul (corectat) din suprafața arabilă ocupat de cultura “i”;



Valoarea rezultată pentru outputul standard este de 664 €/ha.

Pentru aceeaşi structură de culturi a fost evaluată nota de bonitare medie pentru fiecare categorie de
zone (zonă cu constrângeri naturale specifice, zonă cu constrângeri naturale semnificative, zonă de
munte, zonă fără constrângeri) utilizând valorile medii pe UAT ale notelor de bonitare provenite din
studiile pedologice la scara 1:50.000 (Anexa 8.2.M.13-5).
Pe baza notelor de bonitare rezultate anterior, s-a calculat pentru terenul arabil outputul standard
mediu pe punct de bonitare prin raportarea outputului standard mediu stabilit anterior (664 €/ha) la
nota medie de bonitare a terenurilor arabile la nivelul României din Anexa 8.2.M.13-5 (val: 33).
=> SO mediu arabil = 20,403 euro/ha/punct bonitare
Utilizând datele privind notele de bonitare pe fiecare categorie de zonă și valoarea medie pe punctul
de bonitare a outputului standard pentru terenurile arabile (20,403 euro/ha/punct bonitare) s-a
calculat outputul standard corespunzător fiecărei zone (zonă cu constrângeri naturale specifice, zonă
cu constrângeri naturale semnificative, zonă de munte, zonă fără constrângeri), fiind calculate
diferenţele (de compensat) între zonele cu constrângeri naturale şi zona fără constrângeri.
2. Stabilirea procentului fiecărui tip de folosință a terenului în fiecare tip de zonă (zonă cu
constrângeri naturale specifice, zonă cu constrângeri naturale semnificative, zonă de munte, zonă
fără constrângeri).
Evaluarea procentului tuturor tipurilor de folosință în zonele rezultate în urma desemnării arealelor
cu constrângeri naturale s-a făcut utilizând datele furnizate de APIA (februarie 2014) privind
blocurile fizice şi folosinţa agricolă asociată, calculându-se pentru fiecare zonă cu constrângeri și
pentru cea fără constrângeri procentul din totalul agricol aferent fiecărei categorii de folosinţe
(Anexa 8.2.M.13-6).
În vederea simplificării calculelor în evaluarea outputului standard pentru fiecare zonă au fost luate
în considerare numai terenurile arabile şi pajiştile permanente, în acest scop realizându-se înglobarea
procentelor aferente viilor şi livezilor în aceste două folosinţe, operație în urma căreia au rezultat
procentele din Anexa 8.2.M.13-7.
3. Evaluarea unei valori de referinţă pentru outputul standard asociat terenurilor cu pajişti
permanente
Outputul standard mediu pentru pajişti (păşuni şi fâneţe) pentru perioada 2008-2012 este de 261,96
€/ha, respectiv 94,74 €/ha pentru pajiştile situate pe teren accidentat (panta peste 15%).
Pentru zona de munte s-a considerat diferenţierea pajiştilor permanente în funcţie de panta terenului.
Astfel, pentru blocurile fizice având folosinţă pajişte permanentă (PP) a fost calculată panta medie

22

pe baza modelului digital de teren cu pasul reţelei de 100 x 100 m, procentul suprafeţelor cu pajişti
permanente din zona de munte având panta medie peste 15% fiind de 43%.
Outputul standard mediu pentru pajişti permanente din zona de munte a fost calculat ca medie
ponderată cu procentul suprafeţelor ocupate (43% pajişti situate pe teren accidentat, 57% pajişti
situate pe teren neaccidentat) a outputului standard definit pentru cele două categorii de pajişti,
valoarea rezultată pentru outputul standard mediu pentru pajişti permanente în regiunea de munte
fiind de 190 €/ha.
Pentru restul zonelor (zonă cu constrângeri naturale specifice, zonă cu constrângeri naturale
semnificative, zonă fără constrângeri) nota de bonitare medie pentru fiecare categorie de zone s-a
realizat utilizând valorile medii pe UAT ale notelor de bonitare provenite din studiile pedologice la
scara 1:50.000 (Anexa 8.2.M.13-8).
Folosind ponderile pajiştilor permanente pentru fiecare zonă s-a calculat o medie a notelor de
bonitare pentru toate zonele cu excepţia zonei de munte, această medie având valoarea 29,5.
Outputul standard corespunzător pajiştilor permanente pe teren neaccidentat a fost împărțit la media
notelor de bonitare, obţinându-se valoarea outputului standard per punctul de bonitare: 8,87
€/ha/punct.
Valoarea outputului standard per punct de bonitare astfel calculată, înmulţită cu nota de bonitare a
fiecărei zone desemnate a condus la valoarea outputului standard pentru fiecare zonă. Diferenţele
dintre outputul standard al fiecărei zone cu constrângeri şi outputul standard al zonei fără
constrângeri reprezintă diferenţa de compensat ca urmare a constrângerilor naturale pentru pajişti
permanente. In valorile rezultate la acest pas au fost incluse şi valorile calculate anterior ale
outputului standard pentru pajişti permanente din zona de munte.
4. Stabilirea valorii plăților compensatorii
Valoarea compensaţiilor pentru fiecare zonă (Anexa 8.2.M.13-9) s-a calculat prin agregarea
diferenţelor outputului standard pentru terenurile arabile şi pajişti permanente din zonele cu
constrângeri faţă de zona fără constrângeri. Agregarea a fost realizată prin ponderarea cu procentul
ocupat de terenul arabil şi pajiştile permanente în cadrul fiecărei zone a valorilor diferenţelor
outputului standard din zonă faţă de outputul standard din zona fără constrângeri pentru terenul
arabil şi pentru pajişti permanente..
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul (UE)1305/2013, în Anexa 8.2.M13-10 se
regăsește certificarea calculelor de către un organism independent.

Anexa 8.2.M.13-4
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Anexa 8.2.M.13-5

Anexa 8.2.M.13-6

Anexa 8.2.M.13-7

Anexa 8.2.M.13-8

Anexa 8.2.M.13-9
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Anexa 8.2.M.13-10
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1.1.1.6. Information specific to the measure
[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the
delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results
of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain
areas.
Metodologia de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale este realizată în
Anexa 8.2.M.13 - desemnare.
Lista unităților administrativ teritoriale încadrate în una din categoriile prevăzute de art. 32 al
Regulamentului 1305/2013 realizată conform metodologiei prezentate în Anexa 8.2.M.13 desemnare, este realizată în Anexa 8.2.M.10-M.13 - zone eligibile.
În urma aplicării exerciţiului de ajustare (fine tuning) au fost eliminate o serie de unităţi
administrativ-teritoriale de nivel LAU2 în care constrângerile naturale au fost înlăturate cu ajutorul
unor investiții (irigaţii) prin sau prin activitate economică (vii şi livezi unde productivitatea normală
a terenurilor prin sistemele agricole compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare).
Suprafaţa agricolă exclusă din zonele eligibile în urma acestui proces este de 136,8 mii ha, din care
88,2 mii ha situate în zone unde constrângerile naturale au fost depăşite prin irigaţii şi 48,6 mii ha
situate în zone în care peste 20% din suprafaţa agricolă este acoperită de vii şi livezi.
Zonele eligibile în cadrul desemnări celor 3 tipuri de zone afectate de constrângeri naturale acoperă
2,089 mil ha terenuri agricole situate în zona montană, 4,628 mil ha situate în zonele afectate de
constrângeri naturale semnificative şi 0,181 mil ha situate în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale specifice.
Suprafața ocupată de zonele care se confruntă cu constrângeri specifice (Delta Dunării) este de circa
5.900 km2, reprezentând 2,47% din suprafața totală a României.
Harta UAT-urilor încadrate în zonele care se confruntă cu constrângeri naurale conform
metodologiei de desemnare este prevăzută în Anexa 8.2.M.13 - harta.
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Anexa 8.2.M.13 - harta

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level
applied for the designation of the areas.
Desemnarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale a fost realizată la nivel LAU2
(fost NUTS5), reprezentat de cele 3.181 unități administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul
României (comune, orașe şi municipii conform SIRUTA - INS decembrie 2013), organizate în
conformitate cu prevederile Legii 2/1968 cu modificările și completările ulterioare.

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of
payments
Conform RGA 2010, peste 52% din suprafața agricolă utilizată a țării se regăsește în cadrul unor
ferme ce depășesc pragul de 50 ha/fermă. Cu toate acestea, numărul total al fermelor din România
ce depășeșsc pragul de 50 ha/fermă, reprezintă aproximativ 0,6%, din totalul exploatațiilor,
majoritatea exploatațiilor din România (aproximativ 93%) fiind ferme mici, sub 5 ha. Luând în
considerare aceste aspecte, se consideră util ca pragul de la care va începe degresivitatea plăților
compensatorii să fie cel de 50 ha/fermă.
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Întrucât fermele mari nu suferă aceleași nivel al pierderilor de venit sau costurilor suplimentare în
comparație cu fermele mici (majoritare în România), datorită practicării unei agriculturi intensive,
pentru a evita o supracompensare a plăților compensatorii acordate acestei categorii, pragul superior
(la nivel de fermă) pentru aplicarea degresivității s-a stabilit la peste 300 ha. Luând în calcul faptul
că, pentru o fermă mare Standard Output-ul mediu utilizat este de 250.000 € și utilizând Standard
Output-ul mediu folosit la calcularea plăților compensatorii în valoare de 664 €/ha (la stabilirea
căruia s-a folosit ca bază exclusivă principalele culturi de câmp, nefiind luat în calcul domeniul
zootehnic), s-a decis utilizarea pragului de 300 ha pentru a ajusta pragul dimensiunii economice,
astfel încât acesta să reflecte cât mai fidel realitatea.

1.1.1.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
-
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