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Se recomandă citirea cu atenţie a acestui ghid de către fermieri,
pentru ca aceştia să cunoască normele privind ecocondiţionalitatea pe care trebuie să le
respecte, în funcţie de tipul de exploataţie pe care o deţin sau activitatea agricolă pe care o
desfăşoară!

INTRODUCERE
Ecocondiţionalitatea – componentă a PAC ce condiţionează acordarea sprijinului financiar
din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de
mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea
animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.
Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate mai jos trebuie să respecte aceste norme pe
tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea
acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul
producţiei).
Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice
acestor măsuri, iar normele privind ecocondiționalitatea se aplică în raport cu angajamentele
asumate în cadrul acestor măsuri.
Dacă fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri solicită şi măsurile 10, 11
sau 13, aceştia au obligaţia să respecte normele de ecocondiţionalitate pe întreaga suprafaţă a
exploataţiei, precum şi cerinţele specifice măsurilor/pachetelor respective. Nerespectarea acestor
condiţii poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare.
Nerespectarea de către femieri (din neglijenţă, din neştiinţă sau in mod intenţionat) a
normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative de
reducere a plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz (art.
99 din Regulamentul 1306/2013).

Cap. I. SCHEMELE DE PLATĂ ŞI MĂSURILE DE SPRIJIN pentru care
fermierii trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea sunt:
A. Plăţi directe:
 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)
 Plata redistributivă
 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu
 Plata pentru tinerii fermieri
 Schema de sprijin cuplat
B. Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele (din PNDR 2014-2020):
 Măsura 10 - Agromediu şi climă
- Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală
- Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale
 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe
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 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca
fânețe
- Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări
• sub-pachetul 3.1 - Crex crex;
 varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex-crex
 varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex-crex
• sub-pachetul 3.2 - Lanius minor şi Falco vespertinus;
 varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și
Falco verspertinus
 varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius
minor și Falco verspertinus
- Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi
- Pachetul 5 (P5) – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
- Pachetul 6 (P6) – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
- Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu
gât roşu (Branta ruficollis)
- Pachetul 8 (P8) – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de
abandon
- Pachetul 9 - Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila
țipătoare mică (Aquila pomarina)
• sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila
țipătoare mică (Aquila pomarina)
• sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru
acvila țipătoare mică
 varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila
țipătoare mică
 varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila
țipătoare mică
- Pachetul 10 - Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări
comune asociate terenurilor agricole
- Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):
• sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
 varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști
 varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil
• sub-pachetul 11.2 – pajiști permanente importante pentru dropie (Otis
tarda):
 varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie
 varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru
dropie
 varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie.
• Măsura 11 - Agricultura ecologică
 Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;
- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate
în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura
ecologică;
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- Pachetul 6 – Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
 varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică
(se adresează fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă
(M10), pachetul aplicându-se la nivel național în zonele cu pajiști permanente);
 varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică
cu angajament de agro-mediu și climă (M10) – se adresează fermierilor care
au în derulare și angajamente de agro-mediu și climă (M10), aplicându-se în
zonele de pajiști permanente eligibile pentru (P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 şi
P11.2 ale M10. Combinarea variantei 6.2 cu unul dintre aceste pachete ale
M10 pe aceeași parcelă este obligatorie.
 Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică.
- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate
în agricultura ecologică;
- Pachetul 2 – Legume certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 4 – Vii certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică;
- Pachetul 6 – Pajişti permanente certificate în agricultura ecologică:
 varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – se
adrsează fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10),
pachetul aplicându-se la nivel național în zonele cu pajiști permanente;
 varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu
angajament de agro-mediu și climă (M10) – se adresează fermierilor care au
angajamente de agro-mediu și climă, aplicându-se în zonele de pajiști
permanente eligibile pentru P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 şi P11.2 ale M10.
Combinarea variantei 6.2 cu unul dintre aceste pachete ale M10 pe aceeași
parcelă este obligatorie.
• Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice
- Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană;
- Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative;
- Submăsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri specifice;
• Măsura 14 ”Bunăstarea animalelor”
- Pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcineporcinelor;
- Pachetul b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor (din anul de cerere 2018).
• Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea suprafețelor forestiere și îmbunătățirea viabilității
pădurilor
- Submăsura 8.1 - Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite
• Măsura 15 - Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
- Submăsura 15.1 – Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu.
C. Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele aflate în derulare (din
PNDR 2007-2013):
• Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
D. Măsura 215 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor (pentru angajamentele aflate în
derulare prevăzute în PNDR 2007-2013)
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E. Măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru
vin
F. Sprijin cuplat in sectorul zootehnic:
- Spriin cuplat pentru creşterea bivoliţelor de lapte (SCZ-FB)
- Sprijin cuplat pentru creşterea ovinelor (SCZ-O)
- Sprijin cuplat pentru creşterea caprinelor (SCZ-C)
- Sprijin cuplat pentru creşterea taurinelor din rase de carne şi metişii acestora (SCZTC)

- Sprijin cuplat pentru vaci de lapte (SCZ-VL)
- Sprijin cuplat pentru viermi de mătase (SCZ-VM)

CAP. II. LEGISLAŢIA PRIVIND ECOCONDIŢIONALITATEA
Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea nu este un act legislativ, ci un instrument de
informare, menit să sprijine fermierii în cunoaşterea şi respectarea normelor privind
ecocondiţionalitatea.
Pentru aprofundarea aspectelor legate de ecocondiţionalitate este necesară studierea cu
atenţie a legislaţiei, afişată pe site-urile MADR, APIA, AFIR, MMAP, ANF şi ANSVSA, iar pentru
eventuale neclarităţi, fermierii se pot adresa centrului local/judeţean la care aceştia au depus
cererea de plată, precum şi specialiştilor de la direcțiile pentru agricultură județene - consultanţă
agricolă, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor județene şi oficiile fitosanitare
judeţene.
Mai jos este prezentată legislaţia de bază referitoare la ecocondiţionalitate, iar legislaţia
specifică fiecărei cerinţe sau standard este prezentată la descrierea fiecărei norme de
ecocondiţionalitate.

A. Legislaţie europeană
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi
Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative
aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de
dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului
şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
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Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune şi de modificare a Anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările
ulterioare.

B. Legislaţie naţională
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și
pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în
cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la
art. 1 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în PNDR 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 99/2019 privind aprobarea formularuluitip al cererii unice de plată pentru anul 2019;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului
de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Definiţii
Următorii termeni din cuprinsul ghidului se definesc astfel:
Arbore (copac) - orice plantă multianuală, cu excepţia pomilor fructiferi, având trunchi înalt
şi puternic, lemnos, cu diametru de peste 10 cm, cu mai multe ramuri dezvoltate, ce formează o
coroană;
Biocid - o substanță sau un amestec, condiționate într-o formă în care este furnizată
utilizatorului, constând în, conţinând sau generând una sau mai multe substanţe active folosite cu
intenţia de a distruge, descuraja, îndepărta, de a face inofensiv sau de a exercita un efect de
control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice (Ex: diverşi
dezinfectanţi, conservanţi, produse de combatere a rozătoarelor, melcilor, păianjenilor, ş.a.).
Culturi permanente - culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât
pajişti permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care
produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu de producţie scurt;
Deţinător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate de
proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are în posesie temporară animale în
calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această
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categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de
transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii exploataţiilor comerciale, de tip
târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor
şi abatoare (Ordinul ANSVSA nr. 40/2010);
Documente de evidență ale exploatației agricole - sunt documentele prevăzute în Codul
de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Codul de bune practici agricole, şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de
protecţie a plantelor prevăzut în Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor
de protecţie a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017;
Ecvidee - denumire generică pentru o familie de mamifere, nerumegătoare, imparicopitate
(cu o singură copită), fără coarne și fără veziculă biliară, care include: calul, măgarul/asinul,
bardoul, catârul;
Fâneţe – pajişti permanente care, conform practicii agricole locale, sunt recunoscute ca
fiind destinate recoltării de furaje pentru bovine, ovine, caprine şi ecvidee. Acest lucru nu exclude
utilizarea mixtă a terenurilor în decursul aceluiaşi an (păşune, fân şi fân însilozat);
Fâşii de protecţie (benzi-tampon) – suprafeţe de teren înierbate, împădurite sau cultivate
cu plante graminee sau leguminoase perene, situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor
de suprafaţă stabilite prin Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pe
care este interzisă aplicarea fertilizanţilor şi a pesticidelor (obligatorii, conform GAEC 1);
Grup de arbori - doi sau mai mulţi arbori, ce pot fi de grosimi şi înălţimi diferite, care se
găsesc într-un perimetru mic de teren, vizibil în LPIS pe ortofotoplanurile din anii anteriori, realizate
din 2007 şi care nu fac obiectul practicilor agricole;
Livadă tradiţională utilizată extensiv - suprafeţe de livezi tradiţionale utilizate în principal
ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat (cod 660, 661), având dimensiunea minimă a
parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maxim 240 pomi/ha, indiferent de specia
cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;
Operator economic în domeniul alimentar - reprezintă persoanele fizice sau juridice care
răspund de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentar în cadrul întreprinderii cu profil
alimentar aflată sub controlul lor;
Pajişti permanente - păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri
consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au
făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această
noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia
ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante;
Pajişti temporare - terenuri acoperite cu păşuni sau fâneţe însămânţate pe teren arabil
pentru mai puţin de 5 ani. Pajiştile temporare se încadrează la categoria de folosinţă teren arabil
(TA);
Pârloagă - vezi „Teren necultivat”
Pericol - înseamnă un cuvânt de avertizare care indică categoriile de pericole cele mai
severe reprezentate de substanţe şi amestecuri (Reg. 1272/2008);
Proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în
proprietate animale;
Registrul individual al exploataţiei - registrul ţinut de deţinătorii de animale în
conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi/sau cu art. 3 lit. d) și art. 7 din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.760/2000;
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Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor – registru
ținut de producătorii agricoli/utilizatorii de produse de protecție a plantelor în conformitate cu
Regulamentul nr. 1107/2009, art. 67 (1), unde se evidențiază toate tratamentele fitosanitare
efectuate în exploatație, specificându-se cultura, agentul de dăunare, produsul de protecție a
plantelor utilizat, doza etc;
SNIIA - sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor (bovine, ovine, caprine) instituit
conform Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 şi al Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
Substanţa activă - componentul activ din punct de vedere chimic al unui îngrăşământ
(mineral sau organic) de care plantele au nevoie în procesul de creştere şi dezvoltare;
Terenuri arabile - terenuri cultivate în scopul producţiei de culturi sau terenuri lăsate
pârloagă menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu, indiferent dacă terenurile respective sunt
sau nu acoperite de sere sau de un mijloc de protecţie fix sau mobil (art. 2, pct.(i) din Ord. MADR
nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare);
Teren necultivat (Pârloagă) (cod 970) - teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut
în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este
definită la art. 2 alin.(2) lit.c) din OG nr. 3/2015. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este
de minim 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie.
Zone de interes ecologic (ZIE) - zone a căror prezenţă este obligatorie, prin aplicarea de
către fermierii care solicită plată unică pe suprafaţă a unor practici agricole benefice pentru climă şi
mediu. Aceste zone trebuie delimitate în exploataţiile care deţin teren arabil în suprafaţă de peste
15 ha şi ele trebuie să acopere minim 5% din suprafaţa de teren arabil a exploataţiei (art. 20, alin.
1 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare);
Zone de protecţie - suprafeţe de-a lungul cursurilor de apă, instituite în scopul asigurării
protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere al
apelor, conform art. 40 alin. (1) şi Anexei 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, zone aflate în administrarea ANAR.

ABREVIERI
AFIR
ANAR
ANF
ANIF
ANSVSA
ANT
APIA
CE
GAEC
GNM
IGSU
LPIS
MADR
MMAP
MMGA
OUAI
PAC
PNDR
SAPS

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fostă APDRP)
Administraţia Naţională “Apele Române”
Autoritatea Naţională Fitosanitară
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Ajutor Naţional Tranzitoriu
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Comisia Europeană
Bune conditii agricole si de mediu
Garda Naţională de Mediu
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Sistemul de identificare a parcelelor agricole
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Politica Agricolă Comună
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Schema de Plată Unică pe Suprafaţă
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Cerinţe legale în materie de gestionare
Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor

CAP. III. NORMELE PRIVIND ECOCONDIŢIONALITATEA
Potrivit prevederilor art. 93 şi 94 din Regulamentul nr. 1306/2013, normele privind
ecocondiţionalitatea cuprind:
 Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
 Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC),
definite în baza cadrului stabilit în Anexa II la regulamentul menţionat.
În anexa la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu modificările
ulterioare, sunt prevăzute normele privind ecocondiţionalitatea ce trebuie respectate de fermierii
care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, încadrate pe domenii şi aspecte,
astfel:

Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de
suprafaţă
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea
zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în
domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până
la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie
a blocului fizic adiacent cursului de apă
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de
suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor
fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole
GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură
• Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase enumerate în
anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a
valabilităţii sale
Este interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase enumerate
în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în ultima
zi a valabilităţii sale, astfel cum sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură și
se iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a
substanţelor periculoase utilizate în agricultură.
Aspectul: Sol şi stoc de carbon

GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului
• Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să
rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru
limitarea eroziunii
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1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat
cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia
miriştile arabile
1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv
2.Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a
vegetaţiei pajiştilor permanente
Aspectul: Biodiversitate

SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere

GAEC 7 - Menținerea particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi
și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în
perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și
extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol
1. Se menţin particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi
terasele existente pe terenul agricol;
2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul
agricol;
3. Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a
păsărilor sălbatice”.

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară

SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei
produselor alimentare
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a
substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor

SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină
Aspectul: Bolile animalelor

SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme
transmisibile (EST)
Aspectul: Produse de protecţie a plantelor

SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor

Domeniul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă
Nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la
reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin,
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pentru unul sau mai mulţi ani (conform art. 91, 97 şi 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013,
art. 38-40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016
privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate), cu excepţia
cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea
acestor norme (conf. art. 2 alin. 2 şi art. 64, alin. 2 din Regulamentul nr. 1306/2013, precum şi art.
30 alin.1 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare):
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia
agricolă;
- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau,
respectiv, culturile beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.
Potrivit art. 4 din Regulamentul nr. 640/2014, fermierul trebuie să notifice în scris aceste cazuri
autorităţii competente (APIA), printr-o Înştiinţare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care
beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare,
furnizând în acelaşi timp dovezi relevante (documente) care să justifice apariţia aspectelor
semnalate.
Nu se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind
ecocondiţionalitatea fermierilor care beneficiază de Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT), precum
şi celor care participă la Schema simplificată pentru micii fermieri (conform art. 1, alin.(2) din
Anexa 1 la Ordinul MADR nr. 999/2016 şi art. 92 din Reg. 1306/2013).
Constatarea respectării sau nerespectării cerinţelor privind ecocondiţionalitatea se realizează
prin acţiunile de control (administrativ şi control clasic pe teren) desfăşurate de inspectorii APIA,
ANF, respectiv ANSVSA, conform prevederilor Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54
din 2015, cu modificările ulterioare, sau prin teledetecţie.
Sancţiunile se stabilesc conform prevederilor Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea
sistemului de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, ţinând cont de
următoarele aspecte: amploarea, gravitatea, persistenţa şi repetarea neconformităţii, precum şi
dacă nerespectarea este urmare a neglijenţei sau acţiunii intenţionate a fermierului (art. 38 din
Regulamentul (UE) nr. 640/2014):
Amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinată ţinând cont, în special,
de impactul neconformităţii, care poate fi extins şi la alte exploataţii sau limitat la exploataţia
respectivă.
Gravitatea unui caz de neconformitate depinde în special de importanţa consecinţelor
acesteia, ţinând seama de obiectivele cerinţei sau ale standardului în cauză.
Persistenţa unui caz de neconformitate se referă la durata pe parcursul căreia se manifestă
efectele neconformitatăţii, precum şi la posibilitatea de a pune capăt efectelor acesteia prin
mijloace rezonabile.
Repetarea neconformităţii presupune nerespectarea aceleeaşi norme (cerinţă sau
standard) de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, cu
condiţia ca fermierul să fi fost informat despre cazul precedent de nerespectare, iar acesta să fi
avut posibilitatea, după caz, de a lua măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de
neconformitate.
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În cazul în care neconformitatea se datorează „neglijenţei” fermierului, adică unor greşeli
neintenţionate comise de acesta, procentul reducerii este, de regulă, de 3%, putând fi redus la 1%
sau crescut la maxim 5%, în funcţie de gravitatea, amploarea şi persistenţa consecinţelor
neconformităţii (art. 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 şi art. 39 din Regulamentul (UE) nr.
640/2014).
În caz de „repetare” a unei neconformităţi „din neglijenţă”, reducerea care trebuie aplicată
pentru prima repetare a aceleiaşi neconformităţi constatate se triplează. Dacă se constată repetiţii
viitoare ale aceleiaşi neconformităţi, se înmulţeşte de fiecare dată cu trei rezultatul reducerii stabilite
pentru repetarea precedentă, reducerea maximă nedepăşind 15 % din cuantumul total al plăţilor
calculate, beneficiarul în cauză fiind informat că, în eventualitatea unei noi constatări a
aceleiaşi/acelorasi neconformităţi, se consideră că acesta a acţionat în mod deliberat.
În cazul unei neconformităţi deliberate („intenţie”), procentul reducerii este de minim 20% şi
se poate ajunge, în funcţie de gravitatea, amploarea şi persistenţa consecinţelor neconformităţii,
până la excluderea totală din una sau mai multe scheme de ajutor şi se poate aplica pentru unul
sau mai mulţi ani calendaristici (art. 99 din Regulamentul nr. 1306/2013 şi art. 40 din Regulamentul
delegat nr. 640/2014).
Potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „fapta este săvârşită cu intenţie când autorul
prevede rezultatul faptei sale şi fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl
urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.” Prin urmare, autorul (fermierul)
cunoaşte că fapta sa este urmată de o sancţiune şi totuşi o înfăptuieşte.
Intenţia poate fi apreciată/încadrată de către inspectorul de teren, urmare a constatărilor din
teren şi/sau de către funcţionarul APIA responsabil cu instrumentarea cererii de plată, la controlul
administrativ al cererii de plată.
Articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 - Clauza de eludare, precizează că „nu se
acordă niciun avantaj prevăzut în cadrul legislaţiei agricole sectoriale persoanelor fizice sau
juridice în privinţa cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condiţiile cerute în
vederea obţinerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective”.
Pentru a înţelege mai bine relevanţa normelor privind ecocondiţionalitatea aprobate prin
Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015, cu modificările ulterioare, astfel încât
fermierii să le respecte, pentru a nu fi supuşi sancţiunilor la plată, prezentăm mai jos obiectivele
specifice şi modul de aplicare pentru fiecare SMR şi GAEC în parte:

I. Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale
terenurilor
Aspectul: Apă

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare: art. 4 şi 5;
- Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,
aprobat prin HG nr. 964/2000 privind aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare: art. 5 şi 6 şi
anexele 3 şi 4;
- Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole, aprobat prin Ordinul MMGA/MADR nr. 1182/1270/2005, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul de Bune practici agricole), postat pentru consultare pe site-ul APIA:
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http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018
Poluarea cu nitraţi proveniţi din activităţi agricole a apelor de suprafaţă şi/sau de adâncime
poate fi cauzată de:
- dejecţii animale semilichide şi lichide;
- gunoi de grajd sub formă solidă;
- efluenţi din silozuri;
- ape uzate neepurate sau insuficient epurate necolectate;
- scurgeri din depozite de îngrăşăminte minerale şi organice.
Dejecţiile lichide, semilichide şi solide din fermele zootehnice precum şi efluenţii din silozuri
conţin cantităţi mari de nutrienţi (azot şi fosfor), care, prin pătrunderea în corpurile de apă
subterane sau de suprafaţă, pot avea consecinţe grave asupra calităţii apei, afectând viaţa
acvatică şi făcându-le improprii pentru utilizarea lor ca surse de apă potabilă.
Prevederile legislaţiei europene şi naţionale, precum şi ale Codului de Bune practici
agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005 pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligatorii pentru toţi fermierii
care deţin sau administrează exploataţii agricole. Astfel:
Cerinţe obligatorii pentru fermieri, potrivit SMR 1:
1. În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole, conform Codului de bune practici agricole, fermierii au următoarele obligaţii:
a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd fără defecte
structurale, a căror mărime trebuie să depăşească necesarul de stocare a gunoiului de grajd,
ţinând seama de perioada cea mai lungă de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice
pe terenul agricol. Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în depozite permanente (sistem
individual şi/sau comunal) sau depozite temporare în câmp, pe terenul pe care va fi împrăştiat.
Depozitele permanente (platforme individuale/comunale amenajate corespunzător) sunt
construite din beton, hidroizolate la pardoseală şi prevăzute cu pereţi de sprijin înalţi de 2 metri, de
asemenea hidroizolaţi, şi cu praguri de reţinere a efluentului şi canale de scurgere a acestuia către
un bazin de retenţie.
Platformele trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri
sau alte corpuri de apă şi la o distanţă de minim 50 m faţă de locuinţe şi sursele de apă potabilă,
să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces şi să nu fie amplasate pe
terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă freatică la mică adâncime.
Capacitatea de stocare a platformelor depinde de numărul de animale din fermă, sistemul de
creştere al animalelor (cu sau fără aşternut) şi perioada maximă de stocare, determinată de
perioada de interdicţie pentru aplicarea în teren a gunoiului de grajd.
Baza platformei trebuie să aibă o înclinare de cca 2-3% spre una din marginile platformei,
unde se amplasează un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în timpul fermentării.
Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte în funcţie de capacitatea platformei (cca 4-5
m3 pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt) şi de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau
de mai multe ori pe an).
În unele cazuri, este necesară depozitarea temporară pe câmp, din motive de transport sau
de capacităţi limitate de depozitare în gospodăria proprie, însă numai după verificarea faptului că
nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând următoarele
cerinţe referitoare la gunoiul de grajd:
- se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat;
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- cantitatea depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care ar trebui aplicată
pe întreaga suprafaţă a terenului, calculată pe baza standardelor privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot ce pot fi aplicate pe teren;
- nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de un an de zile, fiind depozitat în fiecare
an în locaţii diferite;
- depozitele temporare de gunoi de grajd se vor amplasa conform prevederilor Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică,
cu modificările şi completările ulterioare:
- la cel puţin 20 m de cursurile de apă, drenuri deschise;
- la cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare ;
- la cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă
potabilă.
- se recomandă ca la baza depozitului temporar de gunoi de grajd să fie amplasată o folie
impermeabilă peste care să fie pus un pat de paie sau alte materii organice, în mod deosebit în
cazul în care gunoiul de grajd prezintă un grad ridicat de umiditate. De asemenea, se
recomandă ca laturile depozitului (îndeosebi cele situate în josul pantei) să fie înconjurate
de un strat de paie.
- este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.
Depozitarea în câmp a gunoiului de grajd şi a compostului trebuie evitată pe cât posibil,
deoarece sporeşte riscul de pierdere a nutrienţilor prin scurgere la suprafaţă, infiltrare şi
volatilizare, diminuându-se astfel calităţile de fertilitate şi sporind riscul de poluare.
Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd din fermele cu un număr de animale de până la
100 UVM se poate face în platforme individuale sau platforme comunale (colective).
Platformele comunale de gunoi de grajd sunt foarte utile acolo unde condiţiile de depozitare
individuală nu există sau nu oferă suficientă siguranţă, sau unde este necesară co-procesarea
unor cantităţi mari de reziduuri organice menajere.
Pentru fermele cu peste 100 UVM depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face în
conformitate cu cerinţele acordului de mediu eliberat pentru ferma respectivă.
Platformele individuale
Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face luând în considerare factori ca:
accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru transportul şi gestionarea eficientă şi
confortabilă a gunoiului de grajd, a resturilor organice şi a compostului, cu risc şi neplăceri minime
pentru fermier şi vecini.
Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte
corpuri de apă, şi la o distanţă de minim 50 m faţă de sursele de apă potabilă.
Înainte de stabilirea locaţiei, proprietarul trebuie să analizeze modul de curgere pe parcelă şi
să se asigure că instalează adăpostul pentru depozitarea bălegarului în aval faţă de fântâni.Locul
de depozitare va avea o bază din material impermeabil cum ar fi o placă de beton sau un pat
impermeabil cum ar fi polietilena cu densitate mare. Lichidul drenat din grămadă, dacă există,
trebuie colectat pe cât posibil şi reintrodus în grămadă.
Pentru o depozitare adecvată şi sigură, trebuie asigurată o capacitate suficientă, care
depinde în principal de numărul şi speciile de animale deţinute, de tipul de bălegar produs şi de
durata necesară de stocare.
Durata necesară de stocare depinde de managementul gunoiului de grajd după perioada de
stocare în sistemele individuale de depozitare.
Indiferent de tipul de depozitare, este important să se ia următoarele măsuri necesare
prevenirii pierderii materiei organice şi nutrienţilor în apa subterană, sol sau apa de suprafaţă:
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- depozitarea gunoiului să se facă pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient
de gros alcătuit din sol, paie, rumeguş;
- să se asigure protecţie împotriva excesului de umezeală din precipitaţii sau scurgere
la suprafaţă;
- dacă este posibil, să se prevadă un recipient cu capacitatea de cca 50 de litri pentru fiecare
tonă de material pentru captarea şi colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în
timpul precipitaţiilor abundente.
Sisteme de depozitare a gunoiului de grajd în gospodărie
Există multe sisteme de depozitare şi compostare eficientă şi sigură a
gunoiului de grajd şi a reziduurilor menajere organice în gospodărie, de la
cele simple şi ieftine până la cele mai complexe şi scumpe.
Acestea trebuie să asigure capacitatea necesară pentru
depozitarea gunoiului de grajd şi a reziduurilor organice pe perioada
când împrăştierea este interzisă, toate sistemele trebuind să
îndeplinească următoarele condiţii generale:
- să protejeze solul, apa subterană şi apa de suprafaţă împotriva
infiltraţiilor nutrienţilor şi împotriva scurgerilor de efluenţi;
- să evite pe cât posibil uscarea excesivă a grămezii, prin protejarea
materialelor împotriva razelor directe ale soarelui;
- să permită amestecarea materialelor la intervale regulate pentru
înlesnirea proceselor de compostare;
- să fie amplasate departe de apele de suprafaţă, fântâni şi alte zone sensibile; distanţa
minimă depinde de tipul de sistem de depozitare;
- să fie echipate cu un bazin de colectare a materialelor lichide, în special în timpul căderii
precipitaţiilor;
Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge paraziţii,
bacteriile şi seminţele de buruieni, grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puţin 1
m înălţime. Din motive practice, şi pentru a menţine o bună aeraţie, înălţimea grămezii nu trebuie
să depăşească 1,5 m.
Spaţiile de depozitare şi compostare pot fi construite din materiale diverse, atâta timp cât
sistemul garantează îndeplinirea condiţiilor de mai sus. Posibilele materiale sunt lemnul, plasa de
sârmă, betonul sau plasticul, sau combinaţii dintre acestea.
Prezentăm mai jos exemple de sisteme de depozitare individuale ce îndeplinesc condiţiile
de bază, considerate fezabile în condiţiile economice actuale ale spaţiului rural din România, aşa
cum sunt prezentate în Ghidul depozitării gunoiului de grajd în fermele individuale
(http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_platforme_individuale.pdf).
Grămezi de compost neacoperite, cu pat de paie sau întăritură de pământ
Grămezile neacoperite sunt cea mai simplă şi ieftină metodă de depozitare temporară şi
compostare a gunoiului de grajd şi reziduurilor menajere organice. Dar în acelaşi timp ele oferă cel
mai scăzut grad de protecţie împotriva pierderii de nutrienţi şi cel mai scăzut confort de lucru.
Riscul de scurgere a nutrienţilor poate fi redus până la un anumit punct prin aşezarea
materialelor pe un pat gros de paie sau pe un strat de sol argilos compactat de cel puţin 30 cm
grosime. Aceasta este o condiţie absolută pentru grămezile instalate pe soluri permeabile cum ar fi
cele nisipoase.
Metoda grămezilor neacoperite trebuie aplicată numai pentru perioade scurte de depozitare
(ce va fi urmată de un sistem mai sigur), pentru depozitarea de cantităţi foarte mici de gunoi de
grajd sau reziduuri, sau când mijloacele financiare ale fermierului nu permit un sistem mai bun.
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Grămezi de compost neacoperite, pe folii de plastic
Riscul de infiltrare a nutrienţilor poate fi redus considerabil când grămezile sunt instalate
peste o folie impermeabilă de plastic. Manevrarea gunoiului de grajd este îmbunătăţită, dar foliile
de plastic sunt fragile şi adesea au viaţă scurtă. Foliile de calitate bună, ce oferă protecţie mai
bună şi durată de viaţă mai lungă sunt relativ costisitoare.
Adăposturi din diferite materiale (lemn, lemn şi plasă de sârmă, beton, plastic reciclat)
Acest tip de facilităţi de stocare este modular, astfel dimensiunea şi numărul
compartimentelor pot fi modificate în funcţie de nevoi.

Un sistem de rotaţie a două sau preferabil trei compartimente permite umplerea primului
compartiment cu materiale proaspete, apoi al doilea şi al treilea. La timpul când ultimul
compartiment este încărcat, conţinutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat în
grădină sau pe câmp. Pentru accelerarea compostării, conţinutul unui compartiment poate fi
răsturnat în altul apoi în al treilea. Primul dintre ele va primi aşadar întotdeauna numai material
proaspăt.
Depozitarea dejecţiilor lichide
Animalele din gospodării, adăpostite în grajduri, sunt de obicei ţinute pe o podea de pământ
sau pietre, acoperită sau nu cu un pat de paie sau alte resturi de plante. Gunoiul de grajd produs
este astfel în cea mai mare parte solid şi semi-solid, şi poate fi depozitat şi tratat aşa cum a fost
descris mai sus.
Animalele de fermă, în special porcii, sunt câteodată ţinute pe o podea solidă de beton. Acest
tip de stabulaţie este practicat pe scară largă în complexele zootehnice, dar câteodată şi în
gospodăriile cu câteva animale. În absenţa paielor sau a altui tip de material absorbant, gunoiul
rezultat este de natură lichidă sau semi-lichidă şi de aceea poate fi depozitat numai în containere
sau bazine impermeabilizate. Chiar dacă se produc numai cantităţi mici şi există suficiente
materiale organice solide, dejecţiile lichide pot fi amestecate cu acestea în vederea obţinerii
compostului. De aceea, nu trebuie permis ca dejecţiile lichide să satureze masa grămezii sau să
curgă libere din grămadă.
b) să respecte perioada de interdicţie pentru aplicarea gunoiului de grajd pe terenul
agricol, prevăzută în tabelul 7.6 din Codul de bune practici agricole, cu specificarea "îngrăşăminte
organice";
Această perioadă este definită prin intervalul de timp în care temperatura medie a aerului
scade sub valoarea de 5oC, iar cerinţele culturii faţă de nutrienţi sunt reduse și riscul de
percolare/scurgere la suprafaţă a azotului este mare. Gunoiul de grajd se administrează de regulă
toamna, la lucrarea de bază a solului (arătură cu întoarcerea brazdei), în condiţii meteorologice
favorabile, în special pe timp noros şi cu vânt slab.
Calendarul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice, potrivit Codului de
bune practici agricole, este prezentat în tabelul de mai jos:
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Perioada de interdicţie

Specificare
Îngrăşăminte organice
solide

Teren arabil şi păşuni

Îngrăşăminte organice
lichide

Pagina

1 noiembrie - 15 martie

Culturi de toamnă
Alte culturi

Teren arabil

1 noiembrie - 1 martie
1 octombrie - 15 martie

Păşuni

c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot substanţă activă/ha provenit din aplicarea
îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui an. În acest scop, trebuie să
urmeze un plan de fertilizare, cu respectarea standardelor privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol prevăzute în tabelele 7.4 şi 7.5 din
Codul de bune practici agricole şi să asigure o distribuire uniformă a acestora pe teren .
În cazul în care planul de fertilizare se întocmeşte fără un studiu agrochimic, au fost
evaluate cantităţile de azot total (mineral şi organic) necesare realizării unei producţii medii la nivel
naţional pe ultimii 10 ani pentru principalele culturi agricole, diferenţiat în funcţie de panta terenului
(până la 12 % şi peste 12%), prezentate în tabelele de mai jos, conform Codului de bune practici
agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole:
Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri
cu panta până la 12%
Grâu

Porumb
boabe

Alte
cereale

Floarea
soarelui

Rapita

Cartofi

Sfeclă
de zahar

Legume

Păşuni

Kg N /
ha / an
120

Kg N /
ha / an
130

Kg N /
ha / an
100

Kg N/
ha / an
100

Kg N /
ha / an
100

Kg N /
ha / an
140

Kg N /
ha / an
170

Kg N /
ha / an
160

Kg N /
ha / an
100

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri
cu panta peste 12%
Grâu
Kg N /
ha / an
90

Porumb
boabe
Kg N /
ha / an
80

Alte
cereale
Kg N /
ha / an
80

Floarea
soarelui
Kg N /
ha / an
80

Rapiţă

Cartofi

Kg N /
ha / an
80

Kg N /
ha / an
90

Sfeclă de
zahar
Kg N /
ha / an
120

Legume

Păşuni

Kg N /
ha / an
100

Kg N /
ha / an
80

PLAN DE FERTILIZARE
(model simplificat)
Nume/prenume fermier (denumire exploataţie) ___________
Domiciliu/sediu exploataţie (comună, judeţ) ____________
Cod SIRSUP ___________
Anul/campania ___________
Îngrăşăminte cu azot aplicate

Parcela
Bloc
fizic
Nr.
1

Cultura

Cantitatea
de azot
planificată
(kg N s.a.)

Tip

Cantit
(tone)

Azot
(kg N
s.a.)

Tip

Cantit
(tone)

Azot
(kg N
s.a.)

Organice

Minerale

Nr.

Suprafața
(ha)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

x

...

x

x

...

x

x

...

Total
exploataţie

PUBLIC

Data
aplicării/
Cantitatea Cantitatea
medie de
de azot
azot aplicată
aplicată
(kg N s.a./
(kg N s.a.)
ha)
12
13

...

...
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Notă privind calculul cantităţii de azot:
 Cantitatea de azot planificată (col. 5) înseamnă cantitatea de azot care poate fi aplicată pe terenul agricol
în decursul unui an, conform standardelor privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot ce pot fi
aplicate pe terenul agricol, prevăzute de Codul de bune practici agricole;
 Cantitatea de azot din îngrăşămintele organice aplicate (col. 8) = Cantitatea de îngrăşăminte organice
aplicate (col. 7) x conţinutul specific de azot (kg N s.a./tonă);
 Cantitatea de azot din îngrăşămintele chimice aplicate (col. 11) = Cantitatea de îngrăşăminte chimice
aplicate (col. 10) x conţinutul specific de azot (kg N s.a./tonă);
 Cantitatea totală de azot aplicată pe terenul agricol (col. 12) = Cantitatea de azot din îngrăşămintele
organice aplicate (col. 8) + Cantitatea de azot din îngrăşămintele chimice aplicate (col. 11);
 Cantitatea medie de azot aplicată pe unitatea de suprafaţă la nivel de parcelă/exploatație agricolă (kg N
s.a./ha) col. 13 = Cantitatea totală de azot aplicată pe terenul agricol (col. 12) raportată la Suprafaţa de
teren agricol fertilizată cu azot (col. 3).

În cazul în care se aplică îngrăşăminte organice de origine animală, cantitatea de azot
aplicată pe teren din aceste îngrăşăminte se obţine prin înmulţirea numărului de animale, pe specii
şi categorii, cu valorile conţinutului de azot din îngrăşămintele organice solide/lichide prevăzute în
coloanele 2-5 din tabelul 7.3 din Codul de bune practici agricole şi raportarea valorii obţinute la
suprafaţa pe care se distribuie îngrăşămintele organice. Valorile rezultate nu trebuie să
depăşească 170 kg N s.a./ha/an la nivel de exploataţie.
Cantitatea de gunoi de grajd, capacitatea de stocare a acestuia, cantitatea de azot din
gunoiul de grajd (presiunea nutrienţilor) şi cantitatea de azot din gunoiul de grajd aplicat pe terenul
agricol la nivelul exploataţiei se calculează în funcţie de specia şi categoria de animale, sistemul
de creştere, efectivele de animale existente şi tipul de gunoi, conform aplicaţiei – calculator din
Planul de management al nutrienţilor, postat pe site-ul ICPA Bucureşti.
Referinţe: https://www.icpa.ro/documente/calculator_cod_bune_practici_agricole.xls

Cantitatea de îngrăşăminte organice care poate fi aplicată pe terenul agricol (ha) în decursul
unui an, se stabilește în funcție de tipul îngrășământului (gradul de descompunere), tipul de sol
(textura), cultura agricolă şi alţi factori zonali/locali. Astfel,
cantitatea maximă se va aplica atunci când:
- se utilizează bălegar puţin fermentat;
- se administrează pe soluri grele;
- se aplică la culturi cu perioadă lungă de vegetaţie;
- se aplică în zone cu nivel ridicat de precipitaţii.
d) în cazul exploataţiilor care practică agricultura în sistem irigat sau în care producţia
planificată necesită cantităţi mai mari de azot decât cele prevăzute de standardele privind
cantităţile maxime îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, să urmeze un plan
de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, după modelul prevăzut în anexa 10 la
Codul de bune practici agricole. Referinţe: https://www.icpa.ro//documente/planul_de_fertilizare.pdf;
Şi în acest caz, cantitatea de azot provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul
agricol nu trebuie să depăşească 170 kg s.a./ha/an.
e) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe timp de ploaie, ninsoare şi soare
puternic ori pe terenuri cu exces de apă, acoperite cu zăpadă, sau dacă solul este puternic
îngheţat/crăpat în adâncime/săpat în vederea instalării unor drenuri/lucrări de subsolaj;
f) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice aplicate pe terenurile arabile
cu panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora;
g) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe fâşiile de protecţie existente pe
terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă sau pe
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terenurile agricole situate în zonele de protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de protecţie
sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale şi a lacurilor terapeutice,
stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m
pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta
terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;
h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi să prezinte pentru control
documentele de evidenţă ale exploataţiei cu privire la suprafaţa agricolă utilizată, structura
culturilor, efectivele de animale, tipul şi cantitatea îngrăşămintelor cu azot aplicate pe terenul
agricol (planul de fertilizare) şi documente de livrare/expediere a îngrăşămintelor.
2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au
obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară, trebuie să
deţină aceste documente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în
vecinătatea apelor de suprafaţă
Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile
agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de
suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu
panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de
12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului
de apă.
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de
suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor
fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.
Prin ape de suprafaţă se înţelege: râuri, pâraie, lacuri, canale de irigare sau de drenaj, şanţuri
de scurgere a apei.
Obiectivul acestui standard este protejarea apelor de suprafaţă împotriva poluării şi a
colmatării acestora.
Pentru a preveni acest fenomen, fermierii care utilizează teren agricol sunt obligaţi să
înfiinţeze fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, conform prevederilor Programului
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin HG
nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Fâşiile de protecţie sunt suprafeţe de teren înierbate, împădurite, acoperite cu vegetaţie
riverană sau cultivate cu plante graminee sau leguminoase perene, pe care este interzisă
utilizarea îngrăşămintelor chimice şi organice şi a produselor de protecţie a plantelor
(erbicide, fungicide, insecticide şi alte biocide), cu excepţia cazurilor de distrugere punctuală prin
erbicidare a unor buruieni-problemă: pălămidă, scaieţi, brusture, ciulini.
Întreţinerea fâşiilor este necesară pentru a asigura reţinerea acestor materii şi pentru a limita
creşterea excesivă a vegetaţiei, care poate afecta culturile învecinate.
Acest standard se aplică la nivelul întregului teritoriu al României.

PUBLIC

Ediţia a V-a
APIA
Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019
Cod: DPD-sv - SE

Pagina

19/70

GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei
pentru irigaţii în agricultură
Cerinţă: Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în
agricultură.
Obiectivul acestui standard îl constituie protejarea apelor şi gestionarea eficientă a utilizării
apei.
Fermierii care folosesc apă pentru irigaţii în agricultură vor trebui să respecte legislaţia în
vigoare privind regimul de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate.
Astfel, conform prevederilor Ordinului MADR nr. 99/2019, odată cu depunerea cererii unice
de plată, sau până la data limită de depunere a acesteia, fermierii trebuie să prezinte documente
doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, cum ar fi: autorizatia de utilizare a apei
pentru irigatii, eliberată de către Administraţia Naţională ”Apele Române”, calitatea de membru al
unei organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI), contractul de irigaţii al OUAI încheiat
cu Agenţia Naţională de Imbunătăţiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigaţii încheiat între
beneficiar şi ANIF, după caz.
Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pentru perioada de funcţionare sau exploatare a
amenajării de irigaţii cu apă de suprafaţă sau subterană.
Fermierii care deţin suprafeţe pe teritoriul organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau
al federaţiilor de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii trebuie să prezinte dovada că
sunt membri ai organizaţiei sau federaţiei respective şi că organizaţia sau federaţia respectivă are
contract cu furnizorul de apă.
Cei care nu sunt membri ai unei organizaţii sau federaţii vor face dovada că au teren pe
teritoriul acestora şi au contract de furnizare a apei cu respectiva organizaţie sau federaţie, care la
rândul său, are contract cu furnizorul de apă.
Fermierii care deţin suprafeţe de teren pe care aplică udări cu apă din foraje (puţuri), vor
solicita de la autoritatea competentă o autorizaţie de folosinţă a apei pentru irigaţii şi o dovadă că
au contract cu furnizorul de apă. Această autorizaţie se solicită în funcţie de debitul de apă folosit,
de la Direcţia Teritorială a Apelor (pentru foraje al căror debit este mai mare de 10 l/s) sau de la
Sistemul teritorial de Gospodărire a Apelor (pentru foraje al căror debit este mai mic de 10 l/s).
Apa pentru irigaţii în agricultură poate fi din ape curgătoare, lacuri naturale sau de acumulare
şi din apa freatică.
Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare şi de
protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte activităţi gospodăreşti,
dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de capacitate mică, de până
la 0,2 litri/secundă, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii.

GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe
periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia
aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale
Legislaţie aplicabilă:
Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane
împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase: art. 1 alin. (2), lit. a) – d) definiții, Lista
I și Lista II din anexă și art. 4 și 5.
Cerinţă: Este interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase
enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în
ultima zi a valabilităţii sale, astfel cum sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură și se
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iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor
periculoase utilizate în agricultură.
Cerinţa este aplicabilă tuturor fermierilor care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează
sau utilizează substanţe periculoase utilizate în agricultură enumerate în Lista I şi Lista II din anexa
la Directiva 80/68/CEE, în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale şi se verifică la
fermierii incluşi în eşantionul de control pentru normele privind ecocondiţionalitatea și ca
cerință de bază pentru toți fermierii incluși în eșantionul de control pentru Măsura 10 –
Agromediu și climă - Pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV), Pachetul 3 - pajişti
importante pentru păsări, Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.), Pachetul 7 –
terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), pachetul
9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina),
pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate
terenurilor agricole și subpachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie (Otis tarda).
Obiectivul acestui standard îl constituie prevenirea, controlul şi, pe cât posibil, eliminarea
poluării apelor subterane cu substanţe periculoase utilizate în agricultură şi care aparţin familiilor şi
grupelor de substanţe enumerate în listele I şi II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea
acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale.
Definiţiile aplicabile cerinţei specifice GAEC 3:
a) „ape subterane” înseamnă toate apele care se află sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în
contact direct cu solul sau cu subsolul;
b) „evacuare directă” înseamnă introducerea în apele subterane a substanţelor din listele I şi II fără
filtrare prin sol sau subsol;
c) „evacuare indirectă” înseamnă introducerea în apele subterane a substanţelor din listele I şi II
după filtrare prin sol sau subsol;
d) „poluare” înseamnă evacuarea, în mod direct sau indirect, de substanţe periculoase în apele
subterane, cu consecinţe de natură să pună în pericol sănătatea umană sau alimentarea cu apă,
care pot fi nocive pentru resursele vii şi ecosistemul acvatic sau pot interfera cu alte utilizări ale
apei.
Familiile şi grupele de substanţe din listele I şi II din anexa la Directiva 80/68/CEE sunt
următoarele:
Lista I - substanţele individuale care aparţin familiilor şi grupelor de substanţe cu risc crescut
de toxicitate, persistenţă şi bioacumulare, precum: compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot
da naştere unor astfel de compuşi în mediul acvatic; compuşi organofosforici; compuşi
organostanici; substanţe cu proprietăţi cancerigene, mutagene sau teratogene în sau prin
intermediul mediului acvatic; mercur şi compuşii săi; cadmiu şi compuşii săi; uleiuri minerale şi
hidrocarburi; cianuri.
Lista II - substanţele individuale şi categorii de substanţe care aparţin familiilor şi grupelor de
substanţe care pot avea efecte nocive asupra apelor subterane, precum: metaloide şi metale şi
compuşii acestora (zinc, cupru, nichel, crom, plumb, seleniu, arsenic, antimoniu, molibden, titan,
staniu, bariu, beriliu, bor, uraniu, vanadiu, cobalt, taliu, telur, argint); biocide şi derivaţii acestora
care nu apar în lista I; substanţe care au un efect nociv asupra gustului şi/sau a mirosului apelor
subterane, precum şi compuşii care pot da naştere unor astfel de substanţe în apă, făcându-le
improprii pentru consumul uman; compuşi organici toxici sau persistenţi ai siliconului şi substanţe
care pot da naştere unor astfel de compuşi în apă, cu excepţia celor inofensivi din punct de vedere
biologic sau care se transformă rapid în substanţe inofensive în apă; compuşi anorganici ai
fosforului şi fosfor elementar; fluoruri; amoniac şi nitriţi.
În mod frecvent, substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul
următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţie a
plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide), regulatori
de creştere, produse de uz veterinar (medicamente, substanţe
antiparazitare), produse petroliere (uleiuri minerale și hdrocarburi,
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combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii, azotiții şi fosfaţii din îngrăşăminte şi alte
produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă.
Fermierii care utilizează, depozitează şi manipulează produse care conţin substanţe
periculoase utilizate în agricultură au obligaţia de a respecta interdicţia evacuării directe în apele
subterane a substanţelor periculoase enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva
80/68/CEE, în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale şi trebuie să ia măsuri
corespunzătoare de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor
periculoase utilizate în agricultură.
Măsurile corespunzătoare de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a
produselor ce conțin substanțe periculoase utilizate în agricultură sunt următoarele:
 respectarea condiţiilor de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie
a plantelor în exploataţiile agricole, conform Codului de bune practici pentru utilizarea
în siguranță a produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;
 respectarea normelor tehnice privind depozitarea, manipularea şi aplicarea
îngrășămintelor chimice și organice de origine animală în exploatațiile agricole,
conform Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor
și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
 fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor,
au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară
(avize, acorduri, autorizații), trebuie să deţină aceste documente şi să respecte
condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor subterane împotriva poluării
cu substanțe periculoase utilizate în agricultură.
Fermierii au obligaţia să respecte normele tehnice privind depozitarea, manipularea şi
utilizarea produselor de protecție a plantelor utilizate în agricultură, astfel cum sunt prevăzute în
Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecţie a plantelor,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017.
Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecţie a plantelor
poate fi consultat pe site-ul M.A.D.R., la secţiunea Fitosanitar – Utilizarea durabilă a produselor de
protecţie a plantelor, adresa url: http://www.madr.ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor.html.
Depozitele în care sunt păstrate produsele de protecţie a plantelor trebuie construite din din
materiale neinflamabile (de preferinţă beton, cărămidă), să aibă capacitate de stocare mare, să fie
bine aerisite, cu ventilaţie mecanică/naturală şi temperaturi scăzute, să aibă pardoseală din beton,
impermeabilă şi plafonul să asigure o izolare termică suficientă, uşile să fie prevăzute cu praguri
pentru a reţine materialul împrăştiat şi a nu permite trecerea produselor lichide. Depozitele să fie
amplasate destul de departe de puţuri, fântâni, de iazuri, râuri, baraje, să fie prevăzute cu sisteme
de de prevenire/stingere a incendiilor şi cu sisteme antiefracţie şi să respecte regulile de igienă şi
sănătate publică, precum şi prevederile specifice de protecţia muncii. Fermierii trebuie să deţină un
spaţiu pentru spălarea echipamentelor de protecţie, precum şi un recipient/fosă pentru stocarea
apelor reziduale.
În ceea ce priveşte depozitarea produselor de protecţie a plantelor, micii utilizatori trebuie
să depoziteze aceste produse în condiţii corespunzătoare (ferite de căldură, lumină şi umiditate
excesive), separat de furaje sau de alimente, produsele lichide să fie depozitate în spaţii cu
temperaturi relativ scăzute şi păstrarea produselor de protecţie a plantelor să se facă numai în
ambalajele originale stivuite pe rafturi/paleţi (produsele granulate, solide din ambalajele din hârtie să
fie aşezate pe rafturile superioare, bidoanele cu lichide să fie aşezate direct pe paleţi), produsele de
protecţie a plantelor din grupa toxice şi foarte toxice să fie depozitate în încăperi separate şi în
condiţii speciale.
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Etichetele trebuie să indice clar tipul de substanţe, compoziţia chimică, gradul de solubilitate,
data fabricaţiei, termenul de valabilitate, instrucţiuni de folosire, alte recomandări specifice privind
transportul, depozitarea şi manipularea.
Fermierii care manipulează produse de protecţie a plantelor sau ambalajele acestora
trebuie să dispună de echipamente de protecţie a muncii (salopete, mănuşi, ochelari,
cizme).Produsele depozitate în rezervoare (carburanţi sau uleiuri industriale) trebuie depozitate
pe platforme cimentate, prevăzute cu canale colectoare, pentru captarea eventualelor scurgeri,
evitând în felul acesta poluarea apei freatice şi a apei din puţuri.
Fermierii trebuie să deţină un contract cu o unitate de preluare a deşeurilor sau să justifice
prin documente contabile (aviz) că au predat ambalajele de la produsele de protecţia plantelor şi
apele reziduale în termen de 90 de zile, conform prevederilor art. 25 din OG nr. 4/1995, cu
modificările şi completările ulterioare. De asemenea, trebuie să deţină un proces verbal de
verificare a echipamentelor de stropit/erbicidat care vor fi regulat testate la începutul fiecărei
campanii de efectuare a tratamentelor fitosanitare în vederea asigurării funcţionării
corespunzătoare a utilajelor de stropit/erbicidat, precum şi un proces verbal de instruire a
operatorilor care efectuează tratamente fitosanitare. În cazul în care tratamentele sunt efectuate de
către o persoană fizică sau juridică specilizată, fermierul trebuie să deţină contractul/factura care să
confirme că aceste tratamente au fost executate de persoana fizică sau juridică specilizată.
Fermierii au obligaţia să respecte normele tehnice privind depozitarea, manipularea şi
aplicarea îngrășămintelor chimice și organice de origine animală în exploatațiile agricole prevăzute
în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul MMAP/MADR nr. 1182/1270/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole poate fi consultat pe site-ul APIA, la secţiunea Materiale de informare – Materiale
de informare – anul 2015, Cod Bune Practici Agricole 2015, adresa url:
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/_CBPA_revizuit_2015_(Anexa_la_Ordin_nr_1182_1270_20
05,_m.c._prin_Ordin_nr._990_1809_2015,_MOf_649_bis).pdf
Depozitarea şi manipularea îngrășămintelor chimice în exploatațiile agricole sunt detaliate în
capitolul 5 din Codul de bune practici agricole.
Depozitele trebuie construite din materiale neinflamabile (de preferinţă cărămidă), durabile,
acoperite cu ţiglă/tablă, situate la o distanţă de 30-40 m faţă de alte clădiri şi cât mai departe de
orice sursă de apă. Pentru împiedicarea producerii unor eventuale poluări ale solului, apei, ale
mediului, îngrăşămintele nu se vor depozita în câmp deschis şi se vor lua măsuri de siguranţă în
cazul stocării, manipulării şi administrării îngrăşămintelor chimice lichide. Atunci când
îngrăşămintele chimice sunt administrate în câmp şi sunt manipulate în apropierea unor surse de
apă, se vor utiliza dispozitive speciale în vederea împiedicării răspândirii în aer a acestora. Spălarea
maşinilor de împrăştiat îngrăşăminte în râuri, lacuri sau în apropierea puţurilor/a fântânilor cu apă
potabilă este interzisă.
Îngrăşămintele chimice trebuie păstrate în depozite uscate, bine aerisite, la temperaturi
scăzute, aşezate pe pardoseala impermeabilă, păstrate în ambalajele originale, care să fie
prevăzute cu etichete/inscripţionări rezistente la deteriorare; etichetele trebuie să indice clar tipul de
îngrăşământ, compoziţia chimică, gradul de solubilitate, data fabricaţiei, termenul de garanţie,
denumirea şi adresa fabricantului, alte recomandări privind transportul, depozitarea şi manipularea.
Azotatul de amoniu trebuie să fie păstrat separat de alte îngrăşăminte, produse petroliere, materiale
combustibile şi sursele de foc, întrucât prezintă riscul de aprindere la temperaturi ridicate.
Produsele depozitate în rezervoare construite din materiale rezistente la coroziune
carburanţi sau uleiuri industriale) trebuie păstrate pe platforme cimentate, prevăzute cu canale
colectoare, pentru captarea eventualelor scurgeri, evitând în felul acesta poluarea apei freatice şi a
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apei din puţuri. Sacii cu îngrăşăminte trebuie să fie depozitaţi în încăperi închise, nu în aer liber,
pentru a preveni şi a elimina poluarea apei şi a solului.
În capitolele 6 și 7 din Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole sunt prevăzute normele tehnice în ceea ce priveşte
depozitarea, managementul gunoiului de grajd şi a efluenţilor din exploataţiile agrozootehnice,
precum şi aplicarea îngrășămintelor organice de origine animală în exploatațiile agricole.
Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au
obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară (avize,
acorduri, autorizații), trebuie să deţină aceste documente şi să respecte condiţiile stabilite de
acestea cu privire la protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase utilizate
în agricultură.
Fermierii care au obligaţia obţinerii actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizații)
pentru activităţile pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste documente, să respecte condiţiile
prevăzute în cuprinsul acestora în ceea ce priveşte protecţia apelor subterane împotriva poluării cu
substanţe periculoase şi să le prezinte inspectorului de control.
Aspectul: Sol şi stoc de carbon

GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului
Cerinţă: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă
şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a
fermei.
Obiectivul acestui standard este reducerea eroziunii solului prin acoperirea minimă a
terenului pe timpul iernii cu vegetaţie sau resturi vegetale.
Pentru a respecta această cerinţă, este necesar ca, pe timpul
iernii, cel puţin 20% din suprafaţa totală a terenului arabil din
cadrul fermei (nu fiecare parcelă în parte) să fie acoperită cu culturi
de toamnă sau culturi perene şi/sau să fie lăsată nearată peste iarnă.
Terenul arabil nelucrat, întreţinut în bune condiţii agricole şi de
mediu, este considerat ca fiind acoperit cu vegetaţie.
Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii se
verifică în perioada noiembrie – decembrie, pe toate parcelele de
teren arabil ale fermei, inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de
0,3 ha.
Eroziunea solului, provocată de precipitaţiile şi vânturile din timpul iernii (îndeosebi pe
terenurile în pantă sau nisipoase), se reduce semnificativ dacă arătura pentru culturile prăşitoare
se va executa în primăvară, şi nu imediat după recoltarea culturilor, miriştea şi resturile vegetale
rămânând pe loc peste iarnă.
Culturi de toamnă: Grâu (Triticum sp.), secară (Secale cereale), Triticale, orz (Hordeum
sp.), ovăz (Avena sativa), mazăre (Pisum sativum), borceag de toamnă - amestec format dintr-o
leguminoasă anuală de toamnă (măzăriche - Vicia sp.) şi o cereală de toamnă, rapiţă (Brassica
sp.) ş.a.
Culturi perene: lucernă (Medicago sativa), trifoi (Trifolium pratense), sparcetă (Onobrychis
viciifolia), ghizdei (Lotus corniculatus), sulfină (Melilotus sp.), golomăţ (Dactylis glomerata),
firuţă (Poa sp.), raigras peren (Lolium perenne), festucă (Festuca pratensis), obsigă nearistată
(Bromus inermis) ş.a.
Atenţie!
În cazul M 10, suprafaţa care face obiectul angajamentelor corespunzătoare P4, respectiv P7
trebuie
să
fie
diferită
de
suprafața
aferentă
respectării
GAEC 4, prin urmare P4 şi P7, se pot aplica pe maxim 80% din suprafaţa de teren arabil
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aparţinând unei exploataţii, diferenţa de 20% fiind suprafaţa pe care este obligatorie
respectarea GAEC 4.

GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale
specifice pentru limitarea eroziunii
Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%,
cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor
de nivel.
Obiectivul acestei cerinţe este reducerea eroziunii solului pe
terenul arabil cu pantă mai mare de 12%.
Pentru a respecta această cerinţă, toate lucrările solului,
inclusiv semănatul culturilor prăşitoare, pe parcelele situate în
blocuri fizice cu panta medie mai mare de 12%, se execută pe curba
de nivel şi nu perpendicular pe aceasta (din deal în vale).
Lucrările solului cuprind: lucrarea de bază (aratul), lucrările de pregătire a patului germinativ
(discuitul, grăpatul, lucrarea cu combinatorul), prăşitul.
Plantele prăşitoare se seamănă la 40-75 cm între rânduri. Combaterea buruienilor şi
afânarea solului se execută, de regulă, prin lucrări de prăşit mecanic între rânduri şi manual, pe
rând.
În prezent, tehnologiile moderne de cultivare a plantelor se bazează pe utilizarea erbicidelor
pentru combaterea chimică a buruienilor, prin reducerea sau chiar excluderea totală a prăşitului.

Lista principalelor plante prăşitoare
Nr.
crt

Denumirea
plantei

Cod
cultu
ră

Porumb
zaharat

109

19

Soia hibrid/soi
semitardiv

5

Porumb hibrid/soi
semitimpur
iu

116

3017

Anason

212

53

Sfeclă
furajeră

302

37

Alte plante
medicinale si
aromatice

213

54

Legume
proaspete

351

152

38

Alte plante
medicinale si
aromatice

2013

55

Pepeni
verzi si
galbeni

352

1527

39

214

56

Tomate

353

36

2

115

52

130

18

Porumb hibrid/soi
timpuriu

211

Sfeclă de
zahăr
sprijin
cuplat

Mentă

108

4

Cod
cultu
ră

35

Porumb

110

Denumirea
plantei

129

1

Sorg

Nr.
crt

Denumirea
plantei

Soia hibrid/soi
tardiv

3

Cod
cultu
ră

Nr.
crt

20

21

22

Porumb
siloz

Fasole
pentru
boabe
Fasole
pentru
boabe

131

Nr.
crt

industrializar
e

PUBLIC

Denumirea
plantei

(anuale) in
câmp si spatii
protejate
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2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007
Obiectivul acestui standard este reducerea eroziunii solului pe terenurile amenajate cu
terase.
Terasarea este utilizată, în general, pentru a face posibilă agricultura pe terenurile înclinate,
unde panta şi adâncimea stratului de sol nu permit cultivarea plantelor. Menţinerea în stare bună a
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teraselor reduce scurgerea apei pe versanţi, asigură o mai bună reţinere a apei în sol şi previne
eroziunea solului.
Fermierii care utilizează teren agricol amenajat cu terase şi solicită plăţi în cadrul schemelor
de sprijin pe suprafaţă sunt obligaţi să menţină terasele existente la data de 1 ianuarie 2007 şi să
le întreţină în bune condiţii agricole şi de mediu, chiar dacă nu mai sunt folosite pentru producţie:
taluzurile să fie înierbate, iar pe taluz şi pe banchetă să distrugă buruienile care constituie
vegetaţie invazivă.
De asemenea, trebuie preîntâmpinată formarea de rigole, ogaşe, ravene, torenţi, toate
acestea favorizând degradarea teraselor prin scurgerea apei din precipitaţii.
Dacă terasele au fost distruse ca urmare a unor alunecări de teren, ploi torenţiale sau alte
cazuri de forţă majoră, fermierul nu va fi sancţionat dacă prezintă la APIA, în decurs de 10 zile
lucrătoare de la producerea evenimentului, acte doveditoare în acest sens.

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv
interdicţia de a incendia miriştile arabile
Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani
consecutiv.
Obiectivul acestui standard este menţinerea conţinutului de materie
organică în sol printr-o rotaţie corectă a culturilor în cadrul asolamentului.
Floarea soarelui nu trebuie cultivată pe acelaşi amplasament (parcelă,
subparcelă) mai mult de 2 ani consecutiv, deoarece extrage din sol
cantităţi mari de substanţe nutritive şi favorizează proliferarea unor
buruieni, boli şi dăunători specifici.
În situaţia transferului total sau parţial al exploataţiei, fermierul care
a preluat exploataţia are obligaţia ca la data depunerii cererii de sprijin să solicite informaţii de la
APIA privind declaraţiile de suprafaţă depuse în ultimii doi ani de fermierul de la care a preluat
exploataţia sau privind culturile găsite la controlul pe teren, dacă ferma a fost supusă controlului în
ultimii 2 ani şi să ţină seama de avertizările pe care le oferă aplicaţia IPA Online la digitizarea
parcelelor privind amplasarea culturii de floarea soarelui.
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.
Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice
în sol şi prevenirea poluării atmosferei.
Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti
temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor
(paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de
floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.).
De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente.
În cazul în care fermierul constată că o anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă,
incendiul fiind provocat de o cauză necunoscută, spre a nu fi sancţionat, acesta trebuie să prezinte
la centrul local/judeţean APIA la care a depus cererea de plată, în decurs de 10 zile lucrătoare de
la producerea evenimentului, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie, la
Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este cazul, la Detaşamentul de
pompieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie).
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Între APIA, GNM şi IGSU a fost încheiat un Protocol de colaborare al cărui scop este
creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea, de către fermierii care solicită sprijin
financiar din fonduri europene şi naţionale, a acestei norme de ecocondiţionalitate.

Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind
conservarea păsărilor sălbatice: art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. (b), art. 4 alin. (1), (2) şi (4);
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: art. 21 alin. (4), art. 22, 28, art. 31 alin. (2),
art. 33 alin. (2) şi anexele nr. 3 şi 4A;
- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1 şi
anexa nr. 1.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în
perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică au următoarele obligaţii:

a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei de protecţie specială
avifaunistică în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul
activităţilor agricole;
b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului/evaluării strategice de
mediu/evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de autorizare pentru
activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria de protecţie specială avifaunistică, în
conformitate cu legislaţia în domeniu.
2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări sălbatice, inclusiv a celor
migratoare, atât în ariile de protecţie specială avifaunistică, cât şi în afara acestora, sunt
interzise:
a) uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda
utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor
din natură;
c) perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice în special în cursul perioadei de
reproducere sau de maturizare, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a
acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor
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agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor,
precum şi alte activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate.

SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună
sălbatică
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică: art. 6 alin. (1) şi (2);
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (1) şi anexele
nr. 1-3, 4A şi 4B

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în
perimetrul ariilor naturale protejate au următoarele obligaţii:
a)
să
respecte
planul
de
management şi regulamentul ariei
naturale protejate în ceea ce priveşte
utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie
agricolă şi regimul activităţilor agricole;
b) să urmeze procedura evaluării
impactului
asupra
mediului/evaluării
strategice de mediu/evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de
autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod semnificativ aria naturală protejată, conform
legislaţiei în domeniu.
2. Pentru protecţia speciilor de plante şi animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 4A
şi 4B la OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, care
trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara acestora, sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a animalelor
sălbatice şi perturbarea intenţionată a animalelor sălbatice în cursul perioadei de reproducere, de
creştere, de hibernare şi de migraţie, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare
a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor
agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor
precum şi alte activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate;
c) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu
intenţie a plantelor sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 – Menținerea particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în
grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor
vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri
pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol
Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Se menţin particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau
izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol
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Obiectivul acestei cerințe este menţinerea unui nivel minim de întreţinere a habitatelor, prin
păstrarea particularităților peisajului agricol.
Arbore – orice plantă multianuală, cu excepţia pomilor fructiferi, având trunchi înalt şi puternic,
lemnos, cu diametru de peste 10 cm, cu mai multe ramuri dezvoltate, ce formează o coroană.
Arborii în aliniament reprezintă şiruri de arbori sau arbuşti formaţi din diferite specii.

Arborii în grup
Se consideră grup de arbori doi sau mai mulţi arbori de grosimi şi înălţimi diferite, care se
regăsesc într-un perimetru mic de teren, coroanele lor fiind unite şi vizibile în Sistemul de
Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS).
Arborii în aliniament, arborii izolaţi sau grupurile de arbori
existenţi pe teritoriul exploataţiei nu trebuie tăiaţi fără aprobare de la ocolul
silvic pe raza căruia se află exploataţia, aceştia constituind zone de refugiu
pentru animale în perioadele cu intemperii sau cu temperaturi ridicate.
Pentru a respecta cerința GAEC 7.1, fermierii trebuie să menţină pe
terenul agricol particularităţile de peisaj, incluzând arborii în aliniament, în
grup sau izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol.
Pentru menţinerea acestor particularităţi de peisaj, este necesar ca fermierii să nu efectueze
vătămări, defrişări ale arborilor izolaţi, arborilor în aliniament, în grup sau izolaţi, deteriorări,
distrugeri ale teraselor situate pe parcelele de teren declarate de către fermieri.
Dacă arborii au fost distruşi în urma unor fenomene naturale (furtuni, trăsnet, alunecări de
teren), fermierul va înştiinţa în scris centrul judeţean/local APIA cu privire la acest fapt, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data producerii, prezentând acte doveditoare de constatare de la
primărie sau Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (o copie a procesului
verbal de constatare, adeverinţă sau orice alt act doveditor eliberat de
instituţiile abilitate prin lege).
Dacă zona în care se află exploataţia a fost declarată zonă
calamitată printr-un act normativ naţional, se consideră caz de forţă
majoră, iar fermierul nu trebuie să prezinte la APIA niciun act doveditor.
În cazul în care arborii în aliniament, în grup sau izolaţi au fost tăiaţi
din motive întemeiate (bolnavi, uscaţi), fermierul va prezenta la APIA o copie a autorizaţiei de
exploatare (tăiere), eliberată înainte de tăiere, de către Ocolul silvic de stat sau privat pe raza
căruia se află exploataţia.
Terasarea este utilizată, în general, pentru a face posibilă agricultura pe terenurile înclinate,
unde panta şi adâncimea stratului de sol nu permit cultivarea plantelor. Menţinerea în stare bună a
teraselor reduce scurgerea apei pe versanţi, asigură o mai bună reţinere a apei în sol şi previne
eroziunea solului.
Fermierii care utilizează teren agricol amenajat cu terase şi solicită plăţi în cadrul schemelor
de sprijin pe suprafaţă sunt obligaţi să menţină terasele existente la data de 1 ianuarie 2007 şi să
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le întreţină în bune condiţii agricole şi de mediu, chiar dacă nu mai sunt folosite pentru producţie:
taluzurile să fie înierbate, iar pe taluz şi pe banchetă să se distrugă vegetaţia invazivă.
De asemenea, trebuie preîntâmpinată formarea de rigole, ogaşe, ravene, torenţi, toate
acestea favorizând degradarea teraselor prin scurgerea apei din precipitaţii.
Dacă terasele au fost distruse ca urmare a unor alunecări de teren, ploi torenţiale sau alte
cazuri de forţă majoră, fermierul nu va fi sancţionat dacă prezintă la APIA, în decurs de 10 zile
lucrătoare de la producerea evenimentului, acte doveditoare în acest sens.
Amintim că elementele de peisaj, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi terasele
existente pe terenul arabil constituie, potrivit art. 46, alin.(2) din Regulamentul nr. 1307/2013, art.
45 din Regulamentul nr. 639/2014, respectiv Ordinului MADR nr.726/2015, zone de interes
ecologic (ZIE), permiţând fermierilor care deţin exploataţii cu peste 15 ha teren arabil să primească
plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.
Cerința GAEC 7.1 se verifică pentru toți fermierii, nu numai pentru cei ale căror exploatații
suprafața terenului arabil depășeste 15 ha. La fața locului, inspectorul verifică menținerea, pe
terenul agricol, a particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi
terasele existente pe terenul agricol.
2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe
terenul agricol
Plantele invazive pe terenul agricol înseamnă plantele cu capacitate mare de extindere,
având efect dăunător asupra culturilor agricole, fără a aduce atingere definiției „specii invazive”
prevăzută la art. 4 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare.
Obiectivul acestei cerințe este menţinerea unui nivel minim de
întreţinere a terenurilor agricole (indiferent de categoria de folosinţă,
inclusiv terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producţie) prin
evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul
agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.
Speciile de plante invazive dăunătoare culturilor agricole sunt
reprezentate de plante erbacee sau lemnoase, anuale sau perene, care invadează în mod
spontan terenurile agricole, diminuând capacitatea de producţie a culturilor agricole.
În această categorie intră şi unele specii vegetale pe pajişti, fără valoare furajeră, toxice
pentru animale sau dăunătoare produselor animaliere.
Vegetaţia ierboasă invazivă pe terenul arabil este constituită din plantele existente în flora
spontană sau specii cultivate, care concurează cu plantele dintr-o anumită cultură.
Vegetaţia lemnoasă invazivă pe terenul arabil este constituită din arbuşti şi tufişuri specifice
zonei, care împiedică executarea lucrărilor agricole, fiind plante gazdă pentru unele boli şi
dăunători ai plantelor de cultură.
Vegetaţia ierboasă invazivă de pe o pajişte permanentă este constituită din buruieni din
flora spontană, fără valoare furajeră sau toxice pentru animale.
Vegetaţia lemnoasă invazivă de pe o pajişte permanentă este
constituită din arbuşti şi tufişuri specifice zonei, care împiedică o bună
exploatare a acesteia prin păşunat sau cosit.
Vegetaţia invazivă nu trebuie să domine cultura într-o proporţie mai
mare de 30% din suprafaţa parcelei, indiferent de categoria de folosinţă a
terenului (Teren arabil, Pajişti permanente, Culturi permanente). Pentru
plantaţiile viticole situate pe terase, procentul de 30% se aplică atât pentru spaţiul cultivat cu viţă
de vie, cât şi pentru suprafaţa taluzului.
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Dacă procentul de îmburuienare depăşeşte 80% din suprafaţa parcelei, se consideră că
parcela este neeligibilă şi se exclude de la plată.
De asemenea, terenul agricol necultivat, unul sau mai mulţi ani, pe care s-a instalat vegetaţia
invazivă pe mai mult de 80% din suprafaţă, se exclude de la plată.
Combaterea vegetaţiei invazive pe terenurile agricole necultivate, pentru care se solicită
plăţi pe suprafaţă, se face prin discuire, cosirea vegetaţiei sau erbicidare, înainte ca buruienile să
ajungă la maturitate.
Nu se consideră “vegetaţie invazivă” culturile intercalate (fasole sau dovleac, semănate în
cultura de porumb, rândurile de porumb semănate cu rol de protecţie în culturile de pepeni, cartofii
sau diferite plante furajere semănate printre pomii din livezi), precum şi culturile „ascunse” (trifoiul
sau lucerna, semănate în culturile de cereale: orz, orzoaică, ovăz).
Principalele specii de plante invazive străine de interes ale Uniunii Europene, existente
în România*), sunt: Asclepias syriaca, cunoscută sub denumirea populară „Lapte roșu”, Elodea
nuttallii, cunoscută sub denumirea populară „Usturoi nuttall”, Heracleum mantegazzianum,
cunoscută sub denumirea populară „Uriaș”, Heracleum sosnowskyi, cunoscută sub denumirea
populară „Mucog”, Impatiens glandulifera, cunoscută sub denumirea populară „Balsam himalaian”,
Myriophillum aquaticum, cunoscută sub denumirea populară „Clei papagal”. Fermierii au obligația
identificării și combaterii acestor plante pe terenul agricol pe care îl administrează.
Principalele specii de plante invazive dăunătoare covorului ierbos pe pajiștile
permanente (pragul maxim admis: până la 20% din vegetație/biomasă), sunt: Alnus glutinosa
(arin negru) – puieți, Amorpha fruticosa (salcâm pitic), Asperula cynanchica (buruiana epilepsiei),
Betula pendula (mesteacăn) – puieți, Botriochloa ischaemum (bărboasă), Calamagrostis epigeios
(trestioară), Carduus nutans (ciulin), Cirsium vulgare (scai), Corylus avellana (alun), Crataegus
monogyna (păducel), Deschampsia caespitosa (târsă), Dipsacus sylvestris (varga ciobanului),
Eryngium campestre (scaiul dracului), Hippophae rhamnoides (cătina), Juncus conglomeratus
(pipirig), Juncus effusus (spetează), Juniperus communis (ienupăr), Juniperus sibirica (ienupărul
pitic), Nardus stricta (țăpoșica), Ononis spinosa (osul iepurelui), Phragmites australis (trestia),
Picea abies (molid) – puieți, Prunus spinosa (porumbar), Quercus cerris (cer) – puieți, Reynoutria
japonica (iulișca), Rubus sulcatus (mur), Rudbeckia laciniata (marită-mă mamă), Rumex alpinus
(stevia stânelor), Salix caprea (salcie căprească), Solidago virgaurea (splinuța), Tanacetum
vulgare (vetrice), Vaccinium myrtillus (afin negru), Vaccinium vitis idaea (afin roșu/merișor).
Fermierii au obligația identificării și combaterii acestor plante pe terenul agricol pe care îl
administrează.
Pe lângă speciile de plante invazive, pe terenul agricol pot exista specii de plante
toxice/otrăvitoare, precum: Ambrozia artemisifolia (ambrozie), Aconitum tauricum (omag), Adonis
vernalis (rușcuță), Caltha laeta (calcea calului), Conium maculatum (cucută), Chelidonium majus
(rostopască), Equisetum palustre (coada calului), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Galega
officinalis (ciumărea), Gratiola officinalis (vaninariţa), Helleborus purpurascens (spânz), Hypericum
perforatum (pojarniţă), Pteridium aquilinum (feriga), Ranunculus acer (piciorul cocoşului),
Ranunculus sceleratus (boglar), Stellaria graminea (rocoţea), Thalictrum aquilegifolium (rutişorul),
Veratrum album (ştirigoaie), Verbascum phlomoides (lumânărică) și plante dăunătoare produselor
animaliere, precum: Alliaria officinalis (usturoiţa) Arctium lappa (brusturul) Artemisia austriaca
(pelinița) Carduus acanthoides (spini) Centaurea solstitialis (scai galben) Lepidium ruderale
(păducherniță) Onopordon acanthium (scai măgăresc) Rumex acetosella (măcriș mărunt) Xantium
spinosum (holeră) Xanthium strumarium (cornuți).
Menționăm obligativitatea distrugerii speciei Ambrosia artemisiifolia (conform Legii nr. 62/2018
privind combaterea buruienii ambrozia), considerată una dintre cele mai toxice buruieni (cu
răspândire rapidă pe teritoriul României), care provoacă atât diminuarea producţiei la culturile
agricole sau pajiştile permanente, cât și afecţiuni alergice grave populației care locuiește în zonele
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respective, în perioada înfloririi, dată fiind cantitatea mare de polen produsă de plantă, dimensiunea
şi structura grăunciorilor de polen.
Pentru identificarea speciilor de plante (ierboase și lemnoase) ce constituie vegetație invazivă/
dăunătoare pe terenul agricol (arabil, pajiști permanente, culturi permanente), fermierii pot utiliza
informațiile prevăzute în anexa „Elemente de identificare a principalelor specii de plante invazive pe
terenul agricol”, care face parte integrantă din Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea, postat
pe site-ul APIA, la secțiunea „Materiale de informare – Materiale de informare – anul 2019”, adresa:
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2019.
Vegetaţia invazivă pe terenurile agricole poate fi reprezentată şi de alte specii de plante
ierboase sau lemnoase, în funcţie de specificul zonei (regiunea geografică, condițiile
pedoclimatice locale, tipul de sol, sistemul de agricultură, practicile agricole etc.).
Eliminarea/combaterea plantelor invazive sau dăunătoare culturilor agricole și produselor
de origine animalieră care sunt răspândite și ocupă spații/vetre compacte se realizează prin
tăiere/cosire manuală sau mecanică a plantelor din aceste vetre, obținându-se cele mai bune
rezultate.
Când plantele invazive/dăunătoare sunt răspândite în interiorul tarlalei/solei agricole, în special
în interiorul unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor
lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.
Când plantele invazive sunt răspândite pe suprafețe mari, mai ales în cazul celor ierboase, se
pot aplica erbicide începând de primăvara devreme când plantele au talia 10-15 cm și pot fi
recunoscute cu ușurință. Pentru stabilirea tipului de erbicid și a dozei, fermierii (deținători/
administratori de terenuri) pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a
primi informații detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor.
În cazul existenței unor focare izolate, unele plante invasive/dăunătoare pot fi
eliminate/smulse relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor, distrusă cu sapa
sau prin secerare.
Pentru ca lucrările de eliminare/combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau
manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor
ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina principală
iar restul ramificațiilor se dezvoltă în continuare. Se recomandă tăiatul/cositul repetat de 2-3 ori pe
an, iar lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eliminarea completă a acestor plante.
Anumite plante invazive/dăunătoare trebuie distruse în perioada cuprinsă între răsărire și
apariția primelor inflorescențe, respectiv până în lunile iunie-iulie ale fiecărui an. În cazul reapariției
focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga
perioadă a anului, evitând astfel apariția inflorescențelor/fructelor.
În ceea ce priveşte vegetaţia lemnoasă, unele specii, având capacitate de înmulţire şi
regenerare superioară ierburilor, devin concurente serioase pentru vegetaţia ierboasă a pajiştilor.
De exemplu, arborii şi arbuştii din grupa foioaselor, fiind specii cu o vivacitate foarte mare,
lăstăresc foarte puternic, atât din colet (mesteacănul, carpenul, fagul), cât şi din colet şi rădăcini
(aninul, porumbarul, măceşul, murul). Coniferele se înmulţesc numai prin sămânţă, fiind mai uşor
de defrişat.
O parte din arboretele existente pe pajiştile permanente, situate pe terenuri cu panta mai
mare de 30o, cu sol mai subţire de 10 cm, precum şi cele din jurul ravenelor şi al ogaşelor, nu se
vor defrişa, pentru a se evita declanşarea proceselor de eroziune, fiind necesare ca zonă de
protecţie antierozională. De exemplu, Pinus mugo (jipul sau jneapănul) trebuie exclus de la
tăiere, trebuie protejat şi păstrat în starea în care se află, pentru faptul că el creşte pe terenuri cu
pante mari, cu sol superficial, protejând grohotişurile şi coastele erodate, cu asociaţii ierboase
inferioare şi puţin productive (Nardus stricta s.a.), cu slabe perspective de îmbunătaţire, cheltuielile
de curăţire şi eliberare a terenului de material lemnos fiind mari, nerentabile.
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De asemenea, sunt exceptate de la defrişare speciile lemnoase rare şi cele declarate
monumente ale naturii, ocrotite de lege: Pinus silvestris (pin silvestru), Pinus cembra (zâmbru),
Taxus baccata (tisă), Larix decidua ssp. Carpatica (larice, zadă), Rhododendron kotschyi
(smârdar, bujor de munte). Arboretele exceptate de la defrişare se supun regimului silvic.
Pe pajiştile permanente situate pe terenuri cu panta până la 12o se poate menţine un număr
redus de arbori solitari (stejar, gorun, mesteacăn, fag etc.) sau pâlcuri de arbori, care constituie
zone de refugiu pentru animale în perioadele cu intemperii sau cu temperaturi ridicate.
Orice suprafaţă compactă de teren agricol dintr-o fermă, care este invadată de vegetaţie
lemnoasă şi este mai mare de 0,01 ha va fi evaluată ca teren neagricol şi nu va beneficia de plăţi
directe sau plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală.
Parcelele cu peste 100 arbori/ha sunt considerate neeligibile, cu excepţia livezilor
tradiţionale – cod cultură 660, 661, utilizate şi ca pajişti (păşuni sau fâneţe) pentru creşterea
animalelor, densitatea pomilor fiind de maxim 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată.
3. Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi
creştere a păsărilor sălbatice
Perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, înseamnă perioada în care o
specie de păsări depune ouă, le cloceşte şi îşi creşte puii până când aceştia sunt capabili să
zboare. Perioada de reproducere şi creştere pentru speciile de păsări sălbatice este cuprinsă
între 15 martie şi 30 iunie, atât în perimetrul ariilor naturale protejate, cât şi în afara acestora.
Obiectivul cerinţei îl reprezintă protejarea şi conservarea biodiversităţii habitatelor păsărilor
prin interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor, cu excepţia pomilor fructiferi, in perioada de
reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice.
Tăierea gardurilor vii și a arborilor înseamnă orice tip de tăiere sau intervenție asupra
gardurilor vii și a arborilor, care ar duce la deteriorarea sau distrugerea locurilor de
reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, precum și la perturbarea intenționată a
acestora.
Cerinţa se referă la interdicţia oricărui tip de tăiere a gardurilor vii şi a arborilor, inclusiv prin
efectuarea lucrărilor de întreţinere, curăţare, regenerare în perioada de reproducere şi creştere a
păsărilor sălbatice, cuprinsă între 15 martie-30 iunie.
Prin interzicerea tăierii arborilor gardurilor vii şi a arborilor situaţi pe terenul agricol din cadrul
fermelor în perioada menţionată mai sus, densitatea coroanelor de copaci creşte, ajutând la
crearea de locuri de cuibărit pentru păsări şi protejând habitatele acestora de prădători.
Menţinerea de către fermieri a gardurilor vii, a arborilor
existenţi pe terenurile agricole are ca efect construirea zonelor de
cuibărit de către păsările sălbatice, asigurarea hranei, depunerea
ouălor, clocirea acestora, creşterea puilor până când aceştia sunt
capabili să zboare.
Pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice este
esenţială protecţia elementelor lineare de vegetaţie, cum sunt
gardurile vii, şirurile de arbori, arborii în grup, arborii izolaţi care asigură legătura între adăposturi şi
habitatele de hrănire.
Unul dintre motivele cele mai importante pentru care unele specii de păsări sălbatice se află
în scădere continuă în ariile lor de distribuţie îl reprezintă lipsa locurilor de cuibărit cauzate de
dispariţia pâlcurilor de copaci, a gardurilor vii, precum şi de tăierile ilegale de arbori.
Fermierii nu trebuie să taie gardurile vii, grupurile de arbori
bătrâni şi scorburoşi, exemplarele de arbori mari necesari pentru
cuibăritul unor specii de păsări sălbatice în habitatele caracteristice
ocupate de acestea în scopul refacerii şi conservării biodiversităţii,
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să evite perturbarea locurilor de cuibărit în perioada reproducerii, distrugerea cuiburilor sau
deranjarea indivizilor speciilor în zona cuiburilor, să păstreze gardurile vii şi tufărişurile din
vecinătatea culturilor agricole în perioada cuprinsă între 15 martie – 30 iunie.
Fermierilor care utlizează teren agricol le este interzisă tăierea sau intervenția de orice tip
asupra gardurilor vii și a arborilor, în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice,
cuprinsă înte 15 martie-30 iunie. Astfel, se interzice în această perioadă efectuarea unor lucrări de
întreţinere, curăţare sau defrişare. În afara sezonului de reproducere, cuibărit, creşterea puilor până
când aceştia sunt capabili să zboare, se pot efectua lucrări de îngrijire, tăieri de întreţinere, de
scurtare, de regenerare a gardurilor vii şi a arborilor, însă nu scuteşte fermierii de obligaţia lor de a
respecta interdicţiile prevăzute în dispoziţiile naţionale de transpunere a Directivei 79/409 / CEE
sau în alte reglementări naţionale în materie.
Potrivit art. 96, alin. (1), pct. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, cu modificările ulterioare, se sancţionează cu amendă nerespectarea obligaţiei
proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a întreţine perdelele forestiere şi
aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de
regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană.
Dispoziţiile art. 52, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare, stipulează că „nerespectarea prevederilor art. 33, alin. (1) şi (2)” din actul
normativ antemenţionat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă
penală şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din România.
Prevederile art. 33, alin. (2) stabileşte următoarele interdicţii în scopul protejării tuturor
speciilor de păsări sălbatice, inclusiv ale celor migratoare:
a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere şi/sau de maturizare,
dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de
urgenţă.
[…]

II.

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea
plantelor

Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri
în domeniul siguranţei produselor alimentare
Legislaţie aplicabilă:

 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie
2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul
siguranţei produselor alimentare: art. 14 şi 15, art. 17 alin. (1)(*) şi art. 18-20;
 Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată, art.
15-22;
 Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare
directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,
precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a
produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
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Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: art. 1, art. 5-10, art. 12 alin. (4), art. 14 alin. (2), art. 15 şi 22, art. 25
alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (9), art. 37 şi 38, anexele nr. 1 şi 9;
 Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor
substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la Registrul de consultaţii şi
tratamente: art. 1-6;
 Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
75/2005: pct. 5 şi 6 din anexă;
 Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi
control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine
animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 95/2007: art. 9 şi 10 şi lit. A şi B din anexa nr. 1;
 Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de
reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine
animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 23/2007, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1 şi 3, anexele
nr. 1 şi 2;
 Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a
unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport
al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017, cu modificările şi completările
ulterioare: cap. II, cap. III şi anexele nr. 1 şi 2.
__________
(*) Astfel cum s-a pus în aplicare, în special prin:
- art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 şi anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010;
- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare: art. 4 (1) şi anexa I partea A- II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6 şi III 8
(a, b, d, e), 9 (a-c) şi 10;
- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală: art.
3 alin. (1) şi anexa III secţiunea IX cap. 1 [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A
1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2,4 (a, b)], anexa III secţiunea X cap. 1 pct. 1;
- Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală
destinate consumului uman: anexa IV, cap. I şi II;
- Regulamentul (CE) nr. 183/2005: art. 5 alin. (1) şi anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), art. 5
alin. (5) şi anexa III (secţiunea «Hrănirea», pct. 1 «Depozitarea», prima şi ultima teză şi pct. 2
«Distribuirea hranei pentru animale», a treia teză), art. 5 alin. (8)", şi
- Regulamentul (CE) nr. 396/2005: art. 18.
Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Fermierii care desfăşoară activităţi de producţie, prelucrare şi punere pe piaţă a
alimentelor şi a hranei pentru animale au următoarele obligaţii generale:
a) să pună pe piaţă numai alimente sigure;
b) să pună pe piaţă numai alimente adecvate consumului uman;
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c) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă cu privire la punerea pe piaţă a unui
aliment sau la retragerea de pe piaţă a acestuia, în cazul în care există suspiciunea că alimentul
respectiv este nesigur;
d) să nu introducă pe piață și să nu utilizeze în hrana animalelor de la care se obțin produse
alimentare hrana pentru animale ce nu prezintă siguranță.
e) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă cu privire la punerea pe piaţă a
hranei pentru animale sau la retragerea de pe piaţă a acesteia, în cazul în care există suspiciunea
că hrana pentru animale respectivă nu este sigură;
f) să depoziteze și manipuleze individual și în condiții de siguranță deșeurile și substanțele
periculoase, în scopul de a evita riscurile de contaminare a hranei pentru animale;
g) să ia în considerare rezultatele oricărei analize relevante a probelor prelevate din produsele
prime sau a altor probe care prezintă importanță pentru siguranța hranei pentru animale;
h) să păstreze evidențe privind orice utilizare de produse fitosanitare și de biocide, precum și
privind utilizarea de semințe modificate genetic;
i) să păstreze evidenţe privind sursa și cantitatea fiecărei intrări de furaje, precum și destinaţia
şi cantitatea fiecărei ieșiri de furaje;
j) să păstreze evidenţa furnizorilor şi a produselor pe care le achiziţionează în scopuri
alimentare sau în scopul hrănirii animalelor pentru a asigura trasabilitatea acestora;
k) să se asigure că materialele utilizate pentru împachetare, modul de prezentare şi cadrul în
care sunt dispuse, precum şi informaţiile difuzate prin orice mijloace nu trebuie să inducă în eroare
consumatorul;
l) să poată identifica orice persoană de la care au fost aprovizionaţi cu un aliment, o hrană
pentru animale, un animal producător de alimente sau orice substanţă destinată sau prevăzută să
fie încorporată într-un aliment sau o hrană pentru animale în vederea realizării trasabilităţii;
m) să se asigure că hrana pentru animale introdusă pe piață este etichetată sau identificată în
mod corespunzător pentru facilitarea trasabilității ei prin intermediul documentaţiei şi a informaţiilor
relevante, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu;
n) să informeze autoritatea competentă în cazul în care consideră că un produs alimentar pus
pe piaţă poate fi dăunător pentru sănătatea consumatorilor şi să ia măsurile necesare pentru a
preveni riscurile pentru consumatorul final;
o) să pună la dispoziţia autorităţii competente informaţiile solicitate în ceea ce priveşte acţiunile
întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le furnizează
sau le-a furnizat;
p) în cazul în care consideră sau are motive să creadă că hrana pentru animale nu este sigură,
să inițieze de îndată procedurile pentru retragerea acesteia de pe piață și să informeze despre
aceasta autoritățile competente;
q) să colaboreze cu autoritățile competente la acțiunile întreprinse pentru evitarea sau
reducerea riscurilor prezentate de o hrană pentru animale pe care ei o furnizează sau au furnizato.
r) să utilizeze amestecul de furaje pentru nevoile exclusive ale exploataţiei fără utilizarea de
aditivi sau preamestecuri de aditivi, cu excepţia aditivilor utilizaţi pentru operaţiunile de însilozare;
Reg. 183/2005, art. 5 pct. 1, lit. c)
s) să îşi procure şi să utilizeze numai furaje provenite de la unităţi înregistrate şi/sau autorizate
în conformitate cu legislaţia în vigoare; Reg. 183/2005, , art. 5 pct. 6
2. Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentar trebuie să respecte
următoarele cerinţe privind igiena alimentelor şi a hranei pentru animale:
a) să se asigure că produsele alimentare şi hrana pentru animale sunt
protejate împotriva oricărei contaminări, având în vedere toate etapele de
prelucrare la care produsele primare vor fi supuse;
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b) să se asigure că laptele crud provine de la animale în bună stare de sănătate şi care nu
prezintă nici un semn de boală, care nu suferă de o infecție a aparatului genital însoțită de
scurgeri, de enterită cu diaree și febră sau de o inflamație vizibilă a ugerului, care nu prezintă nici
o rană a ugerului care ar putea altera laptele, nu li s-au administrat
substanţe sau produse neautorizate, nu au făcut obiectul unui tratament
ilegal în temeiul Directivei 96/23/CE şi pentru care, în cazul administrării
unor produse sau substanţe autorizate, a fost respectată perioada de
aşteptare prescrisă pentru aceste produse sau substanţe.
c) să se asigure că laptele crud provine de la animale care sunt testate
regulat pentru tuberculoză şi bruceloză şi nu prezintă reacţie pozitivă la aceste teste. Laptele crud
de la un animal care prezintă individual o reacție pozitivă la testele profilactice privind tuberculoza
sau bruceloza prevăzute în Directiva 64/432/CEE și de Directiva 91/68/CEE – nu trebuie să fie
utilizat pentru consumul uman.
d) să se asigure că suprafața echipamentelor care intră în contact cu laptele (ustensile, recipiente,
cisterne etc. utilizate la muls, la colectare și la transport) este ușor de curățat și, dacă este
necesar, de dezinfectat și bine întreținută.
e) să se asigure că spaţiile în care este depozitat, manipulat sau răcit laptele să fie situate şi să
fie construite astfel încât să limiteze riscurile de contaminare a laptelui, sa fie separate de spaţiile
unde sunt adăpostite animalele și, după caz, să dispună de un echipament de refrigerare
corespunzător;
f) să se asigure că mulsul este efectuat în condiţii de igienă si sunt identificate animalele supuse
unui tratament în urma căruia există riscul ca reziduuri de medicamente să treacă în lapte, precum
și ca laptele care provine de la aceste animale înainte de încheierea perioadei de așteptare
prescrise să nu fie utilizat pentru consumul uman; g) să fie disponibile buletinele de analiză privind
calitatea laptelui în ceea ce privește conținutul de germeni și de celule somatice sau reziduuri de
antibiotice;
g) pentru producţia de ouă şi produse din ouă, este necesar ca în spaţiile producătorului şi până la
vânzarea către cumpărător, ouăle să fie ţinute curate, uscate, ferite de mirosuri străine, protejate
eficient contra loviturilor şi ferite de acţiunea directă a soarelui.
3. Fermierii care cresc, sacrifică sau vânează animale, ori care obţin produse primare de
origine animală, trebuie să respecte măsurile specifice de igienă, astfel:
a) să depoziteze hrana pentru animale separat de agenții chimici și celelalte produse interzise
în hrana pentru animale;
b) să mențină zonele de depozitare și containerele curate și uscate și, dacă este necesar, să
aplice măsuri corespunzătoare de combatere a organismelor dăunătoare;
c) să curețe periodic zonele de depozitare și containerele, pentru prevenirea contaminării
încrucișate nedorite;
d) să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase, astfel încât să prevină
contaminarea;
e) să depoziteze furajele medicamentate și cele fără adaos de medicamente, destinate unor
categorii sau specii de animale diferite, în așa fel încât să se reducă riscul hrănirii animalelor
nevizate;
f) în timpul distribuirii și hrănirii, să manipuleze hrana pentru animale astfel încât să se prevină
contaminarea provocată de zonele de depozitare sau de echipamentele contaminate;
g) să manipuleze furajele medicamentate separat de cele fără adaos de medicamente, în
scopul prevenirii contaminării;
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h) să curețe periodic vehiculele pentru transportul hranei pentru animale, precum și
echipamentele destinate hrănirii animalelor, în special atunci când sunt utilizate la livrarea și
distribuirea furajelor medicamentate;
i) să prevină introducerea şi răspândirea bolilor contagioase transmisibile la oameni prin
alimente, inclusiv luarea de măsuri de precauţie la introducerea unor animale noi şi
raportarea suspiciunilor de focare de boli către autoritatea competentă;
j) să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele medicinale de uz veterinar, în conformitate cu
legislaţia aferentă;
4. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale trebuie să ia măsuri adecvate de
igienă, astfel:
a) să prevină, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să determine producerea contaminării;
b) să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase, astfel încât să prevină
contaminarea;
c) să utilizeze corect produsele pentru protecţia plantelor şi biocidele, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
d) să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au fost informaţi despre probleme
identificate în timpul controalelor oficiale.
5. Obligaţii cu privire la documentele de evidenţă:
A. Operatorii din sectorul alimentar care cresc animale sau produc produse primare de
origine animală trebuie să țină, în special, evidențe cu privire la:
a) natura și originea furajelor cu care sunt hrănite animalele;
b) medicamentele de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor, data
administrării și perioadele de retragere din producție;
c) rezultatele tuturor analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau alte probe
prelevate pentru stabilirea diagnosticului, care sunt importante pentru sănătatea umană
și
d) orice rapoarte relevante ale verificărilor pe animale sau produse de origine animală.
B. Operatorii din sectorul alimentar care produc sau recoltează produse vegetale trebuie
să țină, în special, evidențe cu privire la:
a) orice utilizare a produselor fitofarmaceutice și a biocidelor;
b) rezultatele tuturor analizelor relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau
alte probe, care sunt importante pentru sănătatea umană.
C. Fabricanţii din sectorul hranei pentru animale trebuie să întocmească în special
registre privind:
a) orice utilizare de produse fitosanitare şi de biocide;
b) utilizarea de seminţe modificate genetic;
c) sursa şi cantitatea fiecărei intrări de furaje, precum şi destinaţia şi cantitatea fiecărei
ieşiri de furaje.
6. Hrana pentru animale introdusă pe piață sau administrată animalelor nu trebuie să
conțină reziduuri de pesticide care să depășească limita maximă aplicabilă reziduurilor
prevăzută de legislație.

SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau
tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 96/22/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe
cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor şi de abrogare
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a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi 88/299/CEE, cu modificările şi completările ulterioare: art. 3
lit. (a), (b), (d) şi (e) şi art. 4, 5 şi 7;
- Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor
substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu
modificările şi completările ulterioare: art. 1-6 şi anexele nr. 1, 2 şi 3;
- Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare: art. 2, 15, ali. 21 și 16;
- Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul
sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor
de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
16/2010, cu modificările și competările ulterioare: art. 10 și Anexa 13.

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
1. Este interzisă deţinerea de către proprietarii/deţinătorii animalelor de fermă a
substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste.
2. Proprietarii/deţinătorii animalelor de fermă (animale domestice din
speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi
iepuri, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi
rumegătoarele sălbatice care au fost crescute într-o exploataţie) sau
de acvacultură au obligaţia de nu administra în tratamentul
animalelor de fermă, indiferent prin ce mijloace, produse
medicinale veterinare ce conţin substanţe interzise, cum ar fi:
substanţe tireostatice, stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora, respectiv 17
betaestradiol şi derivaţii esterificaţi ai acestuia, precum şi produse medicinale veterinare ce
conţin substanţe care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17
betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia.
3. Proprietarii/deţinătorii animalelor de fermă au obligaţia să cunoască şi să respecte
următoarele prevederi legale:
a) administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a testosteronului, progesteronului şi a
derivaţilor acestora, precum şi a substanţelor betaagoniste se efectuează numai la animale
identificate şi numai de către sau sub responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va
consemna tratamentul efectuat, inclusiv perioada de asteptare, în registrul de consultaţii şi
tratamente;
b) este interzis tratamentul terapeutic cu substanţele hormonale, tireostatice şi betaagoniste al
animalelor de interes economic şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a
acestora;
c) proprietarii/deţinătorii animalelor de fermă sunt obligați să permită accesul medicului veterinar
oficial pentru prelevarea de probe în vederea controlului reziduurilor de substanțe hormonale,
tireostatice și betaagoniste la animalele vii şi la produsele acestora.
d) să respecte perioadele de aşteptare specificate în datele înscrise de medicul veterinar care a
efectuat tratamentul cu substanţe hormonale, tireostatice sau betaagoniste.
4. a) Proprietarii/deţinătorii exploataţiilor comerciale (orice persoană fizică autorizată,
întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică care desfăşoară activităţi
economice supuse controlului sanitar veterinar) trebuie să încheie un contract de servicii cu un
medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, care asigură asistenţă sanitară
veterinară şi efectuează acţiunile cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
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protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor;
b) Proprietarii/deţinătorii exploataţiilor non-profesionale și exploatațiile comerciale de tip A
trebuie să declare în scris, pe propria răspundere, că:
- asistenţa medical-veterinară a animalelor de fermă este asigurată de către un medic veterinar
de liberă practică care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei unităţi de asistenţă medical –
veterinară, inclusiv denumirea unităţii de asistenţă şi numărul de telefon.

Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregistrarea porcinelor:
art. 3, 4 şi 5
- OUG nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1, 5-7.
10, 11 şi 13
- Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin
Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare: art. 3-6, art. 7
alin. (2) şi (3), art. 8 şi anexele nr. 2-4
- Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010, cu
modificările şi completările ulterioare: art. 2 alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 10-14,
art. 16 lit. a)-c), art. 18, 39 şi art. 44 alin. (6) şi anexele nr. 1-13
- Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 67/2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie
respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare
veterinare

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
Fermierii care deţin animale din specia suine au următoarele obligaţii:
1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare
a animalelor este efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/o
organizaţie profesională a crescătorilor de animale aprobată, în calitate
de utilizator al Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a
Animalelor (SNIIA):
a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
b) să notifice utilizatorului SNIIA orice eveniment de naştere, sacrificare
pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
c) să solicite utilizatorului SNIIA eliberarea formularului de mişcare, în cazul mutării
animalului/animalelor între două exploataţii diferite;
d) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale şi cu
datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
e) să predea utilizatorului SNIIA documentele de mişcare, cu care a achiziţionat animalele;
f) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să solicite
utilizatorului aplicarea acesteia.
2. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare
a animalelor este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA:
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a) să solicite direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) judeţene să
devină utilizator SNIIA;
b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în exploataţie;
d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, sacrificare pentru consum
propriu, moarte, dispariţie, regăsire animal;
e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului documentele de mişcare, în
cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii;
f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale şi cu
datele referitoare la mişcările respective (dată, sursă, destinaţie);
g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să o aplica în
termen de 30 de zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie.
3. În cazul exploataţiilor comerciale:
a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
b) să achiziţioneze crotalii (în cazul exploataţiilor comerciale de tip A) şi/sau trusa de tatuaj (în
cazul exploataţiilor comerciale industriale) pentru identificarea animalelor din exploataţie;
c) să identifice animalele din exploataţie;
d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele
referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
e) să înregistreze în SNIIA animalele identificate individual (în cazul exploataţiilor comerciale de
tip A) sau pe lot (în cazul exploataţiilor comerciale industriale), precum şi intrările şi ieşirile
animalelor în/din exploataţie şi datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
f) să completeze formularele de mişcare pentru suine vii (în cazul exploataţiilor comerciale
industriale) sau documentele de mişcare (în cazul exploataţiilor comerciale de tip A) pentru
animalele deţinute, ce fac obiectul mişcării între exploataţii;
g) să înregistreze în SNIIA cel târziu până la sfârşitul lunii ianuarie a anului în curs efectivul
deţinut la 1 ianuarie a anului în curs în cazul exploataţiilor comerciale industriale de suine.
Potrivit prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul nr.
40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi
completările ulterioare, animalele din specia suine sunt identificate cu respectarea termenului de
până la 60 de zile de la naştere.
În situaţia în care mutarea suinelor are loc înaintea termenului prevăzut mai sus, animalele
sunt identificate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut.
În cazul în care animalul din specia suine şi-a pierdut crotalia i se aplică o crotalie duplicat,
în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.
Indiferent de tipul de exploatație, animalele care nu sunt identificate conform
prevederilor legale în vigoare (au mijlocul de identificare pierdut) sunt considerate animale
neconforme la data efectuării inspecţiei/controlului la faţa locului, cu excepţia cazului în
care fermierul a notificat medicul veterinar de liberă practică împutermicit despre pierderea
crotaliei în vederea aplicării crotaliei duplicat înainte de data la care a fost anunţat că i se va
realiza controlul.

SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor
Legislaţie aplicabilă:
- Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de
stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi
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mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al
Consiliului: art. 4 şi 7;
- OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările şi
completările ulterioare: art. 1-3, 6, 61, 63, art. 7 alin. (1) şi (3). art. 8, 9 şi 11;
- Legea nr. 25/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind
identificarea şi înregistrarea bovinelor în România;
- Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010, cu
modificările şi completările ulterioare: art. 2 alin. (6) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 10-14,
art. 16 lit. a)-e), art. 18, 39 şi anexele nr. 1-13

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
Fermierii care deţin animale din specia bovine au următoarele obligaţii:
1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare
a animalelor este efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/organizaţia
profesională a crescătorilor de animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA:
a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, sacrificare pentru
consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de mişcare, în cazul
mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea
acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare în cazul achiziţionării
ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu animale vii sau
exploataţii comerciale;
d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de
animale, precum şi datele referitoare la mişcările respective (dată, sursă,
destinaţie);
e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal
şi să o aplice în termenul prevăzut de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile de la emiterea
formularului şi înregistrarea acestuia în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE);
f) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul bovinei şi să-l păstreze în condiţii bune;
g) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau
distrugerii acestuia;
h) să solicite utilizatorului înscrierea în paşaport a noului deţinător în cazul cumpărării
animalului;
i) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestuia,
2. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de identificare şi înregistrare
a animalelor este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA:
a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în exploataţie;
d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, sacrificare pentru consum
propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului documentele de mişcare, în
cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite;
f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale şi cu
datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să o aplice în
termen de 30 de zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie;
h) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul pentru bovine şi să-l păstreze în bune
condiţii;
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i) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului în cazul pierderii sau
distrugerii acestuia;
j) să înscrie în paşaport noul deţinător în cazul cumpărării animalului;
k) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului acestuia.
3. În cazul exploataţilor comerciale:
a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
b) să achiziţioneze crotalii necesare identificării animalelor din exploataţie;
c) să identifice animalele din exploataţie şi să le înregistreze în baza de date RNE;
d) să actualizeze zilnic registrul exploatatei, precum şi baza de date RNE;
e) să ridice de la DSVSA judeţene în termen de 14 zile de la înregistrarea bovinelor,
paşapoartele acestora;
f) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul transportului acestora;
g) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului deţinător;
h) să completeze documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac obiectul mişcării
între exploataţii.
Potrivit prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul nr.
40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi
completările ulterioare, animalele din specia bovine sunt identificate cu respectarea termenului de
până la 20 de zile de la naştere.
În situaţia în care mutarea bovinelor are loc înaintea termenului prevăzut mai sus, animalele
sunt identificate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut.
În cazul în care animalul din specia bovine şi-a pierdut una dintre crotalii sau ambele
crotalii, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în
Baza Naţională de Date.
Indiferent de tipul de exploatație, animalele care nu sunt identificate conform
prevederilor legale în vigoare (au unul sau ambele mijloace de identificare pierdute) sunt
considerate animale neconforme la data efectuării inspecţiei/controlului la faţa locului, cu
excepţia cazului în care fermierul a notificat medicul veterinar de liberă practică
împutermicit despre pierderea crotaliei în vederea aplicării crotaliei duplicat înainte de data
la care a fost anunţat că i se va realiza controlul.

SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi
caprină
Legislaţie aplicabilă:
- Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de
identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE: art. 3, 4 şi 5;
- OUG nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare: art.1, 4-7,
10, 11 şi 13;
- Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010, cu
modificările şi completările ulterioare - art. 2 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi
alin.(2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-c), art. 18, 39 şi anexele nr. 1-13.
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Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
Fermierii care deţin animale din speciile ovine şi caprine au următoarele obligaţii:
1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale,
când activitatea de identificare şi înregistrare a
animalelor este efectuată de medicul veterinar
de liberă practică împuternicit/organizaţia
profesională a crescătorilor de animale aprobată,
în calitate de utilizator SNIIA:
a)
să
achiziţioneze
crotalii
pentru
identificarea animalelor din exploataţie;
b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, sacrificare pentru consum propriu,
moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de mişcare, în cazul mutării
animalului/animalelor între două exploataţii diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul negru al
documentului de mişcare, în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri
cu animale vii sau exploataţii comerciale;
d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele
referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să fie aplicată în
termenul prevăzut de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile de la emiterea formularului şi
înregistrarea acestuia în RNE).
2. În cazul exploataţiilor non profesionale, când activitatea de identificare şi
înregistrare a animalelor este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de utilizator
SNIIA:
a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în exploataţie;
d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, sacrificare pentru consum
propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului documentele de mişcare, în
cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite;
f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale şi cu
datele referitoare la mişcările respective (dată, sursă, destinaţie);
g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să o aplice în
termen de 30 de zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie.
3. În cazul exploataţiilor comerciale:
a) să cumpere crotaliile necesare identificării animalelor din exploataţie;
b) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA;
c) să identifice animalele din exploataţie şi să le înregistreze în baza de date RNE;
d) să completeze documentele de mişcare pentru animalele ce vor fi mişcate din exploataţia
deţinută şi să înregistreze în SNIIA ieşirea animalelor din exploataţie, precum şi eventualele intrări;
e) să actualizeze zilnic registrul exploataţiei şi baza de date RNE.
Potrivit prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul nr.
40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi
completările ulterioare, animalele din speciile ovine şi caprine sunt identificate cu respectarea
termenului de până la 9 luni de la naştere.
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În situaţia în care mutarea animalelor din speciile ovină şi caprină are loc înaintea
termenului prevăzut mai sus, animalele sunt identificate înaintea mutării acestora în afara
exploataţiei în care s-au născut.
În cazul în care animalul din speciile ovină şi caprină şi-a pierdut una dintre crotalii sau
ambele crotalii, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
evenimentului în Baza Naţională de Date.
Indiferent de tipul de exploatație, animalele care nu sunt identificate conform
prevederilor legale în vigoare (au unul sau ambele mijloace de identificare pierdute) sunt
considerate animale neconforme la data efectuării inspecţiei/controlului la faţa locului, cu
excepţia cazului în care fermierul a notificat medicul veterinar de liberă practică
împutermicit despre pierderea crotaliei în vederea aplicării crotaliei
duplicat înainte de data la care a fost anunţat că i se va realiza controlul.

Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor
forme de encefalopatii spongiforme transmisibile – EST
Legislaţie aplicabilă:
- Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din
22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi
eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă: art. 7,
11, 12, 13 şi 15;
- OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu
modificările şi completările ulterioare: art. 8 alin. (1), (2) şi (5), art. 10;
- Legea nr. 25/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România;
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 42/2005 privind măsurile pentru implementarea interdicţiei totale de
administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă
- HG nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare: art. 1, 3, 4, 8 şi 9 şi anexa nr. 1

Cerinţe obligatorii pentru fermieri:
Fermierii, proprietari/deţinători de animale rumegătoare au următoarele obligaţii:
1. Să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de origine animală, inclusiv cu
proteine de origine animală procesate sau cu preparate furajere ce conţin astfel de proteine.
2. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice îmbolnăvire a animalelor şi/sau
despre moartea animalelor aflate în proprietate ori îngrijire sau în timpul transportului, conform
normelor sanitare veterinare în vigoare.
3. Să respecte interdicţia privind mişcarea animalelor în şi din exploataţie atunci când în
exploataţie există animale îmbolnăvite sau suspecte de infecţie cu encefalopatii spongiforme
transmisibile (EST) şi exploataţia este plasată de medicul veterinar sub control oficial veterinar,
fiind supusă unor restricţii oficiale de circulaţie până la aflarea rezultatelor examinării.
4. Să permită aplicarea şi să respecte măsurile stabilite de medicul veterinar în caz de
suspiciune sau confirmare a EST prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.
PUBLIC

Ediţia a V-a

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019

APIA
Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

Cod: DPD-sv - SE

Pagina

46/70

5. Să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice intenţie de a pune pe piaţa internă
bovine, ovine ori caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de
sănătate de către medicul veterinar.
6. Să nu sacrifice bovinele în exploataţii/gospodării individuale, ci la abatoarele autorizate
sanitar-veterinar, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care animalul poate fi sacrificat în
exploataţie, sub supravegherea medicului veterinar, sacrificare urmată de recoltarea de probe de
laborator în vederea testării pentru EST.

Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor
Legislaţie aplicabilă:
- Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de
abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, cu modificările şi completările
ulterioare: art. 55 primele două teze și art. 67, alin.(1);
- HG nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea
plasării pe piaţă şi a utilizării acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare:
art. 2, 4 şi 9;
- OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru
combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare: art. 15, 19 alin. (2) şi art. 27;
- HG nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe
piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117 CEE şi 91/414/CEE: art. 3, ali. (1),
lit. i).

Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri:
Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi
utilizează produse de protecţie a plantelor (ppp) au următoarele
obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor
omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de
Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.
Prin produse de protecţia plantelor (pesticide) se înţelege: ierbicide, fungicide, insecticide,
nematocide, stimulatori de creștere, acaricide, rodenticide, feromoni, dezinfenctanți ai solului,
defolianți și desicanți.
Paşi de urmat pentru a consulta baza de date PEST-EXPERT:
- www.madr.ro/
- Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html
- Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/
- “Continue to this website (not recommended).”
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- Se completează căsuţele:
- utilizator: „guest”
- parola: „guest”

- Căutare

- Se completează căsuţele cu datele care interesează. (Ex: Pentru a viziona toate
produsele omologate, se bifează căsuţele „Toate lunile” şi „Toţi anii”, iar la „Căutare”
se completează cu „Produs”, apoi se apasă butonul „Afişare).

Fermierul trebuie să dețină şi să pună la dispoziţia inspectorului care efectuează controlul
SMR 10 următoarele documente justificative:
- registrul de evidență a produselor de proteție a plantelor, completat la zi, fișele de
magazie;
- facturi/avize de achiziționare a produselor de protecție a plantelor (ppp).
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea
au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
În vederea efectuării tratamentelor fitosanitare, fermierul trebuie să respecte instrucțiunile
de utilizare înscrise pe eticheta produselor de protecţie a plantelor și precizările din baza de date
PESTEXPERT, respectiv să respecte doza/ha omologată, cultura, agentul de dăunare și
momentul aplicării.
3. Să se asigure că produsele de protecţie a plantelor care
au specificat pe etichetă cuvântul de avertizare „PERICOL” vor fi
utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru
utilizarea acestor produse, emisă de oficiul fitosanitar județean de pe
raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, conform art. 15 din
OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu modificările și completările ulterioare (OG nr. 41/2007 și
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Legea nr. 28/2009). Fermierul trebuie să dețină autorizația de utilizare a produselor de protecție a
plantelor clasificate ca ”PERICOL”, vizată anual, în cazul folosirii acestor produse. Operatorul
economic persoana juridică trebuie să aibă angajată o persoană atestată pentru utilizarea acestor
produse și să dețină ”Certificat de atestare profesională”, emis de oficiul fitosanitar județean.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a
resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone
protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de
protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, conform Ghidului pentru utilizarea în siguranţă a
produselor de protecţie a plantelor, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, care poate fi
consultat pe site-ul: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.
Norme ce trebuie respectate cu privire la depozitarea produselor de protecţie a
plantelor (ppp):
depozitele să fie construite din materiale durabile, neinflamabile, cu o capacitate de stocare
corespunzătoare; să fie bine aerisite, cu ventilație mecanică/natural, să asigure o temperatură
cuprinsă între 1–25°C; pardoseala să fie din beton / impermeabilă şi situată mai jos decât
suprafaţa solului pentru a forma un bazin de retenţie, să existe praguri la uşi şi pereţi care să nu
permită trecerea lichidelor precum şi să reţină materialul împrăştiat;
 produsele de protecție a plantelor să fie păstrate în ambalajele originale stivuite pe
rafturi/paleți (produsele granulate, solide din ambalajele de hârtie sunt așezate pe
rafturile superioare, bidoanele cu lichide se aseaza direct pe paleți);
 etichetele ppp să fie rezistente la deteriorare și trebuie să indice clar tipul de substanţe,
compoziţia chimică, gradul de solubilitate, data fabricaţiei, termenul de valabilitate,
instrucțiuni de utilizare, alte recomandări specifice privind transportul, depozitarea şi
manipularea;
 depozitele să fie prevăzute cu sisteme de prevenire și stingerea incendiilor și sisteme
antiefracție (ferestrele și ușile sunt dotate cu gratii);


depozitul de ppp să respecte regulile de igienă şi sănătate publică, cât şi prevederile
specifice de protecţia muncii;
 produsele de protecție a plantelor care au specificat pe etichetă cuvântul de avertizare
„Pericol” să fie depozitate în încăperi separate şi în condiţii speciale;
 exploatația să dețină fosă septică/recipienți pentru colectarea apelor cu reziduuri de
ppp;
 depozitul trebuie sa fie dotat cu o ladiță cu nisip si cel puțin un stingător de incendiu în
termen de valabilitate;
În cazul micilor utilizatori: ppp trebuie stocate în condiţii corespunzătoare (ferite de
căldură, lumină şi umiditate excesive), separat de alte materiale (şi mai ales de furaje sau de
alimente). Produsele lichide se depozitează în încăperi cu temperaturi de minim 1°C şi maxim
25°C;
În ceea ce priveşte:
Manipularea ppp și a deșeurilor (ambalaje ppp): operatorul economic trebuie sa
asigure angajaților care manipulează ppp echipamente de protecție a muncii (salopete, cizme,
mănuși, ochelari etc).
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Curățarea echipamentelor de protecție și a utilajelor utilizate în tratamente fitosanitare:
fermierul trebuie să aibă condiții de stocare a apelor reziduale (fosă septică /recipienți de stocare);
Preluarea ambalajelor și a deșeurilor: fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate
de preluare a deșeurilor/să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la
ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program
SCAPA www.aiprom.ro);
Utilizarea eficientă a ppp: în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare,
echipamentele de aplicare a tratamentelor fitosanitare trebuie să fie periodic testate de fermier. În
acest sens, la începutul fiecărei campanii de efectuare a tratamentelor fitosanitare, fermierul
trebuie să întocmească şi să păstreze un proces verbal de verificare a echipamentelor și de
instruire a operatorilor care vor efectua tratamentele fitosanitare.
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a
produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.
Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar, prin
completarea într-un registru, după modelul de mai jos:
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.................................................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ....................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)........................................

REGISTRU
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Data
efectuării
tratam
(ziua
luna,
anul)

Cultura
şi
locul
unde
este
situat
terenul

Moment
ul
aplicării
/
fenofaza
culturii

Tratamentul efectuat
Agentul de
dăunare:
boli/
dăunători/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa
(ha)

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

Numele,
prenumele
pers.
responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura

Data
începerii recoltării produsului
agricol

Nr. si data
document prin
care s-a dat în
consum
populaţiei

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină)
se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului
sau administratorului societăţii.
Pentru fermierii incluși în eșantionul de control cu scop control ”Măsura 10 – Agromediu și
climă” – Pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV), Pachetul 3 - pajişti importante pentru
păsări, Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.), Pachetul 7 – terenuri arabile
importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), pachetul 9 – terenuri
agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina), pachetul 10
- refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole
și subpachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda) este obligatorie efectuarea
verificărilor pe teren a cerințelor SMR 10, potrivit cerințelor de bază stabilite prin fișele tehnice ale
măsurilor prevăzute în PNDR 2014-2020.
Potrivit prevederilor art. 86, alin. (4), (11) și (12) din Ordinul nr. 619/2015, este interzisă utilizarea
produselor pentru protecția plantelor pe zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, pe zonele
cultivate cu culturi fixatoare de azot, cu strat vegetal cu Miscanthus, cu excepția primului an în care se
înființează cultura de Miscanthus, declarate zone de interes ecologic. Potrivit prevederilor art. 86, alin. (4),
Anexei nr. 8, alin. (12) din Ordinul nr. 619/2015, este interzisă utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio
excepție, pe zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, pe zonele cultivate cu Miscanthus,
declarate zone de interes ecologic.

PUBLIC

Ediţia a V-a

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019

APIA
Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

III.

Cod: DPD-sv - SE

Pagina

50/70

Domeniul: Bunăstarea animalelor

Aspectul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind
protecţia viţeilor (JO L 10, 15.1.2009, p. 7): art. 3 şi 4;
- Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin
Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 72/2005: art. 3 alin. (1) şi (2) şi anexa la Normă.

Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri:
Scopul acestor cerinţe este de a proteja bunăstarea viţeilor (tineret până la vârsta de 6 luni),
prin respectarea standardelor minime privind îngrijirea şi creşterea acestora.
ATENŢIE!! Aceste cerinţe se aplică fermierilor, în plus faţă de cerinţele privind
bunăstarea animalelor de fermă (SMR 13)
a) - viţeii nu trebuie ţinuţi în boxe individuale după vârsta de 8 săptămâni, cu excepţia cazului
în care un medic veterinar certifică faptul că sănătatea sau comportamentul viţelului necesită ca
acesta să fie izolat pentru a fi supus tratamentului. Lăţimea oricărei boxe individuale pentru un viţel
trebuie să fie cel puţin egală cu înălţimea viţelului la greabăn, măsurată în poziţie patrupedă, iar
lungimea acesteia trebuie să fie cel puţin egală cu lungimea corpului viţelului, măsurată de la
vârful nasului până la marginea caudală a tuberozităţii ischiatice, înmulţită cu 1,1. Boxele
individuale pentru viţei, exceptându-le pe cele pentru izolarea animalelor bolnave, trebuie să aibă
pereţi perforaţi care să permită viţeilor să aibă contacte vizuale şi tactile;
b) - pentru viţeii crescuţi în grupuri, spaţiul liber alocat şi disponibil pentru fiecare viţel trebuie
să fie de cel puţin 1,5 m2 pentru fiecare viţel cu o greutate vie de până la 150 kg, de cel puţin 1,7
m2 pentru fiecare viţel cu greutatea vie între 150 kg şi 220 kg şi de cel puţin 1,8 m 2 pentru fiecare
viţel cu greutatea vie de 220 kg şi peste.
Prevederile lit. b nu se aplică:
- exploataţiilor cu mai puţin de 6 viţei;
- viţeilor ţinuţi alături de mame în vederea alăptării.
Conform anexei la Norma sanitară veterinară, fermierii trebuie să asigure următoarele
condiţii pentru creşterea viţeilor:
1. Materialele utilizate pentru construcţia adăposturilor pentru cazarea viţeilor şi, în special, a
boxelor şi a echipamentului cu care aceştia intră în contact, trebuie să nu fie dăunătoare şi să
permită curăţenia mecanică, precum şi dezinfecţia temeinică.
2. Până la elaborarea unor reguli comunitare în acest sens, ce trebuie să fie transpuse în
legislaţia naţională, circuitele electrice şi echipamentul trebuie să fie instalate în conformitate cu
normele naţionale în vigoare, pentru a se preveni şocurile electrice.
3. Izolarea, încălzirea şi ventilaţia adăposturilor trebuie să asigure că circulaţia aerului, nivelul
impurităţilor, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţiile de gaze sunt menţinute în
limite ce nu sunt dăunătoare viţeilor.
4. Toate echipamentele automate sau mecanice, indispensabile pentru sănătatea şi
bunăstarea viţeilor, trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi. Atunci când se constată
defecţiuni, acestea trebuie remediate imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie
luate măsuri corespunzătoare în vederea protejării sănătăţii şi bunăstării viţeilor până la
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remedierea defecţiunii, în special prin utilizarea metodelor alternative de furajare şi de menţinere a
condiţiilor de mediu în limite normale.
5. Atunci când se utilizează un sistem de ventilaţie artificială, trebuie prevăzute un sistem de
rezervă corespunzător care să poată asigura o reînnoire a aerului suficientă pentru a păstra
sănătatea şi bunăstarea viţeilor în eventualitatea unei avarii şi un sistem de alarmă care să
atenţioneze îngrijitorul în caz de apariţie a defecţiunilor. Sistemul de alarmă trebuie să fie testat
periodic.
6. Viţeii nu trebuie să fie ţinuţi în permanenţă în întuneric. Pentru a răspunde nevoilor lor
fiziologice şi etologice, trebuie elaborate prevederi care să permită, pentru diferite condiţii de
climat, un iluminat artificial sau natural corespunzător. În cazul iluminatului artificial, acesta trebuie
să funcţioneze pentru o perioadă cel puţin echivalentă cu perioada de lumină naturală disponibilă
în mod normal între orele 9,00 şi 17,00. Trebuie să existe, de asemenea, surse adecvate de
iluminat, fixe sau mobile, suficient de puternice pentru a permite o inspectare a viţeilor în orice
moment.
7. Toţi viţeii ţinuţi în adăposturi trebuie să fie inspectaţi de către proprietar sau de către
persoana responsabilă de animale cel puţin de două ori pe zi. Viţeii ţinuţi în aer liber trebuie să fie
inspectaţi cel puţin o dată pe zi. Orice viţel suspect de îmbolnăvire sau rănit trebuie să fie tratat
corespunzător fără întârziere, iar consultaţia de către medicul veterinar trebuie să fie efectuată cât
mai repede posibil pentru fiecare viţel care nu răspunde la îngrijirea dată de îngrijitor. Atunci când
este necesar, viţeii bolnavi sau răniţi trebuie să fie izolaţi în spaţii adecvate, cu aşternut uscat şi
confortabil.
8. Adăposturile pentru viţei trebuie să fie construite în aşa fel încât să permită fiecărui viţel să
stea culcat, să se odihnească, să stea în poziţie patrupedă şi să se lingă fără dificultate.
9. Viţeii nu trebuie să fie legaţi, cu excepţia celor cazaţi în grupuri, care pot fi legaţi pentru
perioade de cel mult o oră pentru hrănire cu lapte sau administrare de substituenţi de lapte. Atunci
când se foloseşte legarea viţeilor, aceasta nu trebuie să le producă răniri. Viţeii trebuie inspectaţi
cu regularitate, iar mijlocul de legare trebuie ajustat pentru a le asigura confortul. Fiecare mijloc de
legare trebuie să fie confecţionat în aşa fel încât să elimine riscul de strangulare sau rănire şi să
permită viţelului să se mişte, conform prevederilor pct. 8.
10. Clădirile, boxele, echipamentul şi ustensilele folosite pentru viţei trebuie să fie curăţate
temeinic şi dezinfectate, pentru a se preveni infecţiile încrucişate sau dezvoltarea organismelor
purtătoare de boală. Fecalele, urina şi hrana neconsumată sau împrăştiată trebuie să fie
îndepărtate ori de câte ori este necesar, pentru a se diminua mirosul şi pentru a nu atrage muşte
sau rozătoare.
11. Pardoseala trebuie să fie netedă, dar nealunecoasă, astfel încât să se prevină rănirea
viţeilor, şi trebuie proiectată astfel încât să nu provoace răniri sau suferinţe viţeilor culcaţi ori în
poziţie patrupedă. Pardoseala trebuie să fie adecvată pentru mărimea şi greutatea viţeilor şi să
formeze o suprafaţă rigidă, plană şi stabilă. Zona de culcuş trebuie să fie confortabilă, curată şi
drenată corespunzător şi să nu afecteze viţeii în mod nefavorabil. Tuturor viţeilor mai mici de două
săptămâni trebuie să li se asigure un aşternut corespunzător.
12. Tuturor viţeilor trebuie să li se asigure o alimentaţie corespunzătoare vârstei, greutăţii,
cerinţelor fiziologice şi comportamentale ale acestora, pentru asigurarea unei stări de sănătate şi
bunăstare corespunzătoare. În acest scop hrana viţeilor trebuie să conţină o cantitate suficientă de
fier, pentru a se asigura un nivel mediu sanguin de hemoglobină de cel puţin 4,5 mmol/l, şi o raţie
zilnică minimă de furaje fibroase pentru fiecare viţel de peste două săptămâni, cantitatea crescând
de la 50 la 250 g/zi pentru viţeii cu vârsta între 8 şi 20 de săptămâni. Viţeilor nu trebuie să li se
pună botniţe.
13. Toţi viţeii trebuie să fie hrăniţi cel puţin de două ori pe zi. Atunci când viţeii sunt cazaţi în
grupuri şi nu sunt furajaţi ad libitum sau cu un sistem de furajare automat, fiecare viţel trebuie să
aibă acces la hrană în acelaşi timp cu ceilalţi din grupul respectiv.
PUBLIC

Ediţia a V-a
APIA
Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019
Cod: DPD-sv - SE

Pagina

52/70

14. Toţi viţeii mai mari de două săptămâni trebuie să aibă acces liber la o cantitate suficientă
de apă proaspătă sau să fie capabili să-şi satisfacă nevoile consumului de fluide prin utilizarea
altor lichide. În condiţii de căldură excesivă sau pentru viţeii care sunt bolnavi, apa proaspătă de
băut trebuie să le fie asigurată în permanenţă.
15. Echipamentele de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite, instalate şi
întreţinute astfel încât să se limiteze pe cât posibil contaminarea hranei şi a apei destinate viţeilor.
16. Fiecare viţel trebuie să primească colostru de bovine cât mai curând posibil după fătare
şi, în orice caz, în primele 6 ore de viaţă.

SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de
protecţie a porcinelor (JO L 47, 18.02.2009, p. 5): art. 3 şi 4;
- Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia porcilor, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
202/2006, cu modificările şi completările ulterioare: art. 3 alin. (1) - (11) şi anexa la Normă.

Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri:
Scopul acestor cerinţe este de a proteja bunăstarea porcinelor, prin respectarea standardelor
minime privind îngrijirea şi creşterea acestora.
ATENŢIE!! Aceste cerinţe se aplică fermierilor care deţin porcine, în plus faţă de
cerinţele privind bunăstarea animalelor de fermă (SMR 13)
(1) Toate exploataţiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) suprafaţa liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel înţărcat sau purcel în
creştere, ţinut în grup, cu excepţia scrofiţelor după montă şi a scroafelor, trebuie să fie de cel puţin:
(i) 0,15 m2 - pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;
(ii) 0,20 m2 - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 10 şi 20 kg;
(iii) 0,30 m2 - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 20 şi 30 kg;
(iv) 0,40 m2 - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 30 şi 50 kg;
(v) 0,55 m2 - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 şi 85 kg;
(vi) 0,65 m2 - pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 85 şi 110 kg;
(vii) 1,00 m2 - pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg;

b) suprafaţa liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofiţă după montă, precum
şi pentru fiecare scroafă, atunci când scrofiţele şi/sau scroafele sunt ţinute în grup, trebuie să fie
de cel puţin 1,64 m2, respectiv 2,25 m2.
Atunci când aceste animale sunt ţinute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafaţa liberă de
pardoseală trebuie să fie mărită cu 10%.
Atunci când aceste animale sunt ţinute în grupuri de 40 sau mai mulţi indivizi, suprafaţa liberă
de pardoseală poate fi redusă cu 10%.
(2) Suprafaţa pardoselii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) pentru scrofiţe după montă şi scroafe gestante: o parte din suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit.
b), egală cu cel puţin 0,95 m2 pentru o scrofiţă şi cel puţin 1,3 m2 pentru o scroafă, trebuie să fie
pardoseală continuă, solidă, din care maximum 15% să fie rezervate pentru fante de drenaj;
b) atunci când sunt utilizate pardoseli din grătare de beton, pentru porcii ţinuţi în grup:
(i) lăţimea maximă a fantelor trebuie să fie:
1. - 11 mm pentru purcei sugari;
2. - 14 mm pentru purcei înţărcaţi;
3. - 18 mm pentru tineret porcin;
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4. - 20 mm pentru scrofiţe după montă şi scroafe;
(ii) lăţimea minimă a barei de grătar trebuie să fie:
1. - 50 mm pentru purcei sugari şi purcei înţărcaţi; şi
2. - 80 mm pentru tineret porcin, scrofiţe după montă şi scroafe.
(3) Construirea sau montarea de instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor este interzisă. De
la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, legarea scroafelor şi scrofiţelor
este interzisă.
(4) Scroafele şi scrofiţele trebuie să fie ţinute în grupuri, pe parcursul unei perioade începând cu 4
săptămâni după montă şi până la o săptămână înainte de data estimată a fătării. Boxa în care este
ţinut grupul de scroafe trebuie să aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime. Când sunt ţinuţi mai
puţin de 6 indivizi într-un grup, boxa respectivă trebuie să aibă laturile mai mari de 2,4 m lungime.
Aceste prevederi nu se aplică exploataţiilor cu mai puţin de 10 scroafe.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), scroafele şi scrofiţele crescute în exploataţii de mai
puţin de 10 scroafe pot fi ţinute individual, în timpul perioadei menţionate la alin. (4), cu condiţia ca
acestea să se poată întoarce cu uşurinţă în boxele proprii.
(6) Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în anexă, scroafele şi scrofiţele trebuie să aibă
acces permanent la materiale ocupaţionale, respectându-se cel puţin cerinţele relevante ale
anexei menţionate anterior.
(7) Scroafele şi scrofiţele ţinute în grupuri trebuie să fie hrănite utilizându-se un sistem ce asigură
fiecărui individ accesul la hrană suficientă, chiar şi în situaţia în care sunt prezenţi concurenţi
pentru hrană.
(8) Tuturor scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de
hrană de volum sau bogată în fibre, precum şi hrană energizantă, pentru a-şi satisface foamea şi
ţinând cont de necesitatea de a mesteca a acestora.
(9) a) Porcii care trebuie să fie ţinuţi în grupuri şi care sunt agresivi în mod special, au fost atacaţi
de alţi porci sau sunt bolnavi ori răniţi pot fi ţinuţi temporar în boxe individuale.
b) Boxa individuală utilizată trebuie să permită animalului să se rotească cu uşurinţă, dacă
acest lucru nu este în contradicţie cu recomandarea medicului veterinar.
(10) Prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (5), (6) şi alin. (9) lit. b) se aplică tuturor exploataţiilor
nou-construite ori reconstruite sau date în folosinţă pentru prima dată după intrarea în vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare, iar începând cu 1 ianuarie 2013 aceste prevederi se aplică
tuturor exploataţiilor.
Conform anexei la Norma sanitară veterinară, fermierii trebuie să asigure următoarele :
Condiţii generale:
În completare la prevederile relevante ale anexei la Norma sanitară veterinară privind protecţia
animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 75/2005, trebuie să se aplice
următoarele cerinţe:
1. În partea de clădire în care porcii sunt ţinuţi în mod continuu trebuie să fie evitate niveluri de
zgomot de peste 85dBA. Trebuie să fie evitat zgomotul constant sau brusc.
2. Porcii trebuie ţinuţi în condiţii de iluminat cu o intensitate de cel puţin 40 lucşi, pentru o
perioadă de minimum 8 ore pe zi.
3. Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor:
a) să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi
curăţată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihnească în acelaşi timp;
b) să se odihnească şi să se ridice normal;
c) să vadă alţi porci. În săptămâna dinaintea datei estimate a fătării şi în timpul fătării, scroafele
şi scrofiţele pot fi ţinute în afara razei vizuale a congenerelor.
4. Fără a se lua în considerare prevederile art. 3 alin. (6) din norma sanitară veterinară, porcii
trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de material cum ar fi paie, fân, lemn
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rumeguş, compost de ciuperci, turbă sau un amestec din acestea care să nu le compromită
sănătatea şi care să le permită activităţi adecvate de provocare a curiozităţii şi contactul cu
acestea.
5. Pardoseala trebuie să fie netedă, dar nealunecoasă, pentru a se preveni rănirea porcilor, şi
astfel proiectată, construită şi menţinută încât să nu cauzeze răniri sau suferinţe porcilor.
Pardoseala trebuie să fie adecvată pentru mărimea şi greutatea porcilor şi, dacă nu este asigurat
aşternut, să formeze o suprafaţă rigidă, plană şi stabilă.
6. Toţi porcii trebuie să fie hrăniţi cel puţin o dată pe zi. Atunci când porcii sunt hrăniţi în grupuri
şi nu ad libitum (la discreţie) sau printr-un sistem automat de hrănire individuală a animalelor,
fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană în acelaşi timp cu celelalte animale din grup.
7. Toţi purceii în vârstă de peste două săptămâni trebuie să aibă acces permanent la o cantitate
suficientă de apă proaspătă.
8. Toate procedurile destinate să constituie o intervenţie efectuată pentru alte scopuri decât cele
de terapie sau de diagnostic sau pentru identificarea porcilor în conformitate cu legislaţia în
domeniu şi care determină afectarea ori pierderea sensibilităţii unei părţi a corpului sau alterarea
structurii osoase sunt interzise, cu următoarele excepţii:
a) reducerea uniformă a colţilor purceilor sugari prin pilire sau tăiere, efectuată nu mai târziu de
vârsta de 7 zile şi lăsând o suprafaţă intactă şi netedă. Colţii vierilor pot fi reduşi în lungime, atunci
când este necesar, pentru a se preveni rănirea altor animale sau din motive de siguranţă;
b) tăierea parţială a cozii;
c) castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decât deşirarea ţesuturilor;
d) aplicarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt ţinute în sisteme de creştere în aer
liber şi în conformitate cu legislaţia naţională.
Tăierea cozilor şi reducerea colţilor nu trebuie să fie efectuate ca un procedeu de rutină, ci
numai atunci când există o dovadă clară că au apărut leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale
urechilor şi cozilor la ceilalţi purcei. Înainte de efectuarea acestor proceduri trebuie să fie luate şi
alte măsuri pentru a se preveni muşcarea cozii şi alte vicii, luându-se în considerare mediul şi
densitatea animalelor. Din acest motiv trebuie să fie schimbate condiţiile de mediu şi sistemele de
management inadecvate.
Oricare dintre procedurile descrise anterior trebuie să fie efectuată numai de un medic veterinar
sau de o persoană instruită, aşa cum este prevăzut la art. 5 din norma sanitară veterinară, cu
experienţă în efectuarea tehnicilor în mod practic, cu mijloace corespunzătoare şi în condiţii
igienice.
Dacă se practică castrarea sau tăierea cozilor după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuată
numai sub anestezie şi analgezie prelungită şi numai de un medic veterinar.
Dispoziţii specifice pentru diferite categorii de porcine
A. Vieri
Boxele pentru vieri trebuie construite şi situate în aşa fel încât să permită acestora să se
rotească, să se miroasă, să se audă şi să se vadă între ei. Suprafaţa de pardoseală liberă
disponibilă pentru un vier adult trebuie să fie de cel puţin 6 m 2. Atunci când boxa este folosită şi
pentru montă naturală, suprafaţa pardoselii disponibilă pentru un vier adult trebuie să fie de cel
puţin 10 m2, iar boxa trebuie să nu prezinte niciun obstacol.
Această prevedere se aplică tuturor exploataţiilor.
B. Scroafe şi scrofiţe
1. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se reduce pe cât posibil agresiunea în grup.
2. Dacă este necesar, scrofiţele şi scroafele gestante trebuie să fie tratate pentru paraziţi interni
şi externi, iar când sunt transferate în spaţiile special amenajate pentru fătare acestea sunt spălate
pe tot corpul.
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3. În săptămâna anterioară datei preconizate a fătării, scroafelor şi scrofiţelor trebuie să li se
repartizeze material adecvat pentru culcuş, în cantitate suficientă, cu excepţia cazului în care, din
punct de vedere tehnic, nu este fezabil pentru sistemul de evacuare a purinei utilizate în unitate.
4. În spatele scroafelor şi scrofiţelor trebuie să fie disponibilă o zonă liberă, pentru a facilita
fătarea naturală sau asistată.
5. Atunci când scroafele sunt ţinute libere, boxele de fătare trebuie să fie prevăzute cu
dispozitive de protecţie a purceilor, cum ar fi bare despărţitoare pentru fătare.
C. Purcei sugari
1. O parte din suprafaţa totală a pardoselii, suficientă pentru a permite animalelor să se
odihnească împreună în acelaşi timp, trebuie să fie solidă sau acoperită cu un strat izolator ori cu
un aşternut din paie sau orice alt material adecvat.
2. Când se utilizează o boxă de fătare, purceii sugari trebuie să aibă suficient spaţiu pentru a
putea fi alăptaţi fără dificultate.
3. Purceii nu trebuie să fie înţărcaţi la mai puţin de 28 de zile, cu excepţia cazului în care
bunăstarea sau sănătatea femelei ori a purceilor sugari ar fi afectată în mod nefavorabil.
Purceii pot fi înţărcaţi cu până la 7 zile mai devreme, dacă aceştia sunt mutaţi în adăposturi
speciale care sunt depopulate, curăţate temeinic şi dezinfectate înainte de introducerea unui nou
grup şi care sunt separate de adăposturile în care sunt ţinute scroafele, pentru a se diminua pe cât
posibil transmiterea de boli la purceii sugari.
D. Purcei înţărcaţi şi tineret porcin
1. Atunci când porcii sunt ţinuţi în grupuri, trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni luptele
ce depăşesc comportamentul normal.
2. Aceştia trebuie ţinuţi în grupuri, cu evitarea amestecării purceilor provenind de la scroafe
diferite. Dacă purceii care nu sunt familiarizaţi unul cu altul trebuie să fie amestecaţi, aceasta
trebuie să se facă la o vârstă cât mai fragedă, de preferat înainte de sau cu până la o săptămână
după înţărcare. Când porcii sunt amestecaţi, trebuie să li se asigure posibilitatea de a se feri şi a
se ascunde unii de alţii.
3. Atunci când apar semne de luptă violentă, cauzele trebuie să fie cercetate imediat şi trebuie
luate măsuri corespunzătoare cum ar fi asigurarea de cantităţi mari de paie, dacă este posibil, sau
alte materiale ocupaţionale pentru aceştia. Animalele expuse riscului de a fi agresate sau cele
agresive în mod deosebit trebuie să fie ţinute separat de grup.
4. Utilizarea de medicamente tranchilizante cu scopul de a se facilita amestecarea trebuie
limitată la condiţii excepţionale şi numai după consultarea unui medic veterinar.

SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă
Legislaţie aplicabilă:
- Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă (JO L 221,
08.08.1998, p. 23): art. 4;
- Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005: anexa.

Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri, prevăzute în anexa la Norma sanitară
veterinară:
Scopul acestor cerinţe este acela de a proteja bunăstarea animalelor de fermă prin
respectarea standardelor minime privind îngrijirea şi creşterea acestora.
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ATENŢIE!! Aceste cerinţe se aplică fermierilor care deţin orice specie de animale de
fermă crescute în scop zootehnic (bovine, ovine, caprine, păsări, porci, vitei, animale de
blana etc.).
Personalul
1. Animalele trebuie să fie îngrijite de personal suficient şi care are competenţa profesională,
cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare.
Inspecţiile
2. Toate animalele ţinute în sisteme de creştere în care bunăstarea acestora depinde de
îngrijirea umană frecventă trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi. Animalele crescute sau
ţinute în alte sisteme trebuie să fie inspectate la intervale de timp suficiente pentru a se evita orice
suferinţă.
3. Trebuie să fie disponibile surse de iluminat adecvate (fixe sau mobile) pentru a permite o
inspecţie amănunţită a animalelor în orice moment.
4. Orice animal care pare bolnav sau rănit trebuie să fie îngrijit corespunzător fără întârziere, iar
atunci când animalul nu răspunde la aceste îngrijiri, trebuie să se consulte, cât de curând posibil,
un medic veterinar. Atunci când este necesar, animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în
adăposturi adecvate cu aşternut uscat şi confortabil, după caz.
Ţinerea evidenţelor
5. Proprietarul sau deţinătorul animalelor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor
medicale efectuate şi a numărului de animale moarte găsite la fiecare inspecţie.
Atunci când este necesar ca informaţii echivalente să fie ţinute pentru alte scopuri, acestea vor
satisface, de asemenea, scopurile prezentei norme sanitare veterinare.
6. Aceste evidenţe trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie
puse la dispoziţia autorităţii competente atunci când se efectuează inspecţie oficială sau la cerere.
Libertatea de mişcare
7. Libertatea de mişcare a unui animal, având în vedere specia acestuia şi în conformitate cu
experienţa acumulată şi cu cunoştinţele ştiinţifice, nu trebuie să fie îngrădită de o asemenea
manieră încât să i se cauzeze acestuia suferinţe sau vătămări inutile.
Atunci când un animal este legat sau are mişcările limitate permanent ori cu regularitate, trebuie
să i se asigure spaţiu suficient pentru necesităţile fiziologice şi etologice, în conformitate cu
experienţa acumulată şi cu cunoştinţele ştiinţifice.
Adăposturi şi cazare
8. Materialele utilizate pentru construcţia adăposturilor şi, în special, pentru boxele şi
echipamentele cu care animalele pot intra în contact nu trebuie să fie dăunătoare pentru animale
şi trebuie să poată fi curăţate şi dezinfectate riguros.
9. Adăposturile şi accesoriile pentru legarea animalelor trebuie să fie construite şi întreţinute
astfel încât să nu aibă margini ascuţite sau proeminenţe care să poată răni animalele.
10. Circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia
gazelor trebuie menţinute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor.
11. Animalele ţinute în adăposturi nu trebuie să fie menţinute în permanenţă în întuneric şi nici
să fie expuse la lumină artificială fără întrerupere pentru un interval de timp corespunzător. Atunci
când lumina naturală disponibilă este insuficientă pentru a satisface necesităţile fiziologice şi
etologice ale animalelor, trebuie să fie asigurat iluminatul artificial corespunzător.
Animale ce nu sunt ţinute în adăposturi
12. Animalelor care nu sunt ţinute în adăposturi trebuie, după caz şi în măsura posibilităţilor, să
li se asigure protecţia necesară împotriva intemperiilor, animalelor de pradă şi riscurilor privind
sănătatea lor.
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Echipamente mecanice sau automate
13. Toate echipamentele mecanice sau automate indispensabile pentru sănătatea şi bunăstarea
animalelor trebuie inspectate cel puţin o dată pe zi. Atunci când se descoperă defecţiuni, acestea
trebuie să fie remediate imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie luate măsuri
corespunzătoare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor.
Atunci când sănătatea şi bunăstarea animalelor depind de un sistem de ventilaţie artificială,
trebuie să fie elaborate prevederi privind un sistem de rezervă corespunzător care să garanteze
reînnoirea suficientă a aerului pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării animalelor în eventualitatea
defectării sistemului de bază. De asemenea, trebuie să fie asigurat un sistem de alarmă care să
avertizeze în cazul defectării sistemului de ventilaţie artificială. Sistemul de alarmă trebuie să fie
testat cu regularitate.
Hrana pentru animale, apa şi alte substanţe
14. Animalele trebuie să primească o hrană nutritivă, corespunzător vârstei şi speciei acestora,
care să le fie administrată în cantitate suficientă pentru a le menţine într-o stare bună de sănătate
şi pentru a le satisface necesităţile nutritive. Nici un animal nu trebuie să fie hrănit sau adăpat întrun mod care să producă suferinţe ori vătămări inutile, iar hrana sau lichidele nu trebuie să conţină
nici o substanţă ce ar putea produce suferinţe sau vătămări inutile.
15. Toate animalele trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare
necesităţilor lor fiziologice.
16. Toate animalele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată sau să-şi poată satisface
necesarul de lichide prin alte mijloace.
17. Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel
încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a hranei şi a apei şi efectele dăunătoare ale
competiţiei dintre animale.
18. Cu excepţia substanţelor administrate în scopuri terapeutice, profilactice sau în scopul unui
tratament zootehnic astfel cum este definit la art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 298/2001 privind interzicerea comercializării şi administrării unor
substanţe cu acţiune thyreostatică şi a celor betaagoniste la animalele de fermă, ce transpune în
legislaţia naţională Directiva 96/22/CE, animalelor nu trebuie să li se administreze nici o altă
substanţă, cu excepţia cazului în care s-a demonstrat, prin studii ştiinţifice de bunăstare a
animalelor sau în baza experienţei acumulate, că efectul substanţei respective nu este dăunător
sănătăţii sau bunăstării animalelor.
Mutilări
19. Până la adoptarea unor prevederi specifice cu privire la mutilări, în conformitate cu cerinţele
Uniunii Europene şi fără a se aduce atingere Directivei 91/630/CEE, trebuie să se aplice
prevederile naţionale relevante, în conformitate cu regulile generale ale tratatului.
Metode de creştere
20. Nu trebuie să fie practicate creşterea sau metodele de creştere naturale ori artificiale ce
provoacă sau ar putea cauza suferinţe ori vătămări oricăruia dintre animalele implicate.
Prezenta prevedere nu trebuie să împiedice utilizarea anumitor metode ce pot produce suferinţe
sau vătămări minime ori momentane sau care ar putea necesita intervenţii ce nu ar produce
afectări de lungă durată, atunci când acestea sunt permise de prevederile naţionale.
21. Nici un animal nu trebuie să fie ţinut pentru scopuri de fermă, cu excepţia cazului în care
este de aşteptat în mod rezonabil că, pe baza genotipului şi fenotipului, poate fi ţinut fără efecte
nefavorabile asupra sănătăţii sau bunăstării lui.
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Aplicabilitatea normelor de ecocondiţionalitate
pe categorii de folosinţă a terenului şi cultură
Pentru a sprijini fermierii în respectarea normelor de ecocondiţionalitate, prezentăm mai jos
cerinţele GAEC şi SMR ce trebuie respectate în funcţie de categoria de folosinţă a terenului şi de
cultură.
Categ. de
folosinţă
a terenului

Nr.
crt.

ARABIL

1

PAJIŞTI
PERMANENTE

2

CULTURI
PERMANENTE

3

*)

Cultura

cereale pt. boabe, leguminoase pt. boabe,
plante industriale, tuberculifere, rădăcinoase,
legume proaspete, pepeni, flori şi plante
ornamentale, pajişti temporare

păşuni naturale
fâneţe naturale
pomi fructiferi, castani, nuci, aluni şi alte specii
înrudite, hamei arbuşti fructiferi, pepiniere
pomicole, forestiere, alte pepiniere, terenuri în
pregătire pentru livezi,vii, vii pe rod cu struguri
pt. vin, masă, vii tinere neintrate pe rod,
pepiniere viticole, altele.

GAEC
ce trebuie
respectat
GAEC 1, GAEC
5.1-5.2, GAEC
4, GAEC 6.16.2, GAEC 7.17.2-7.3, GAEC
2 şi GAEC 3
GAEC 5.2,
GAEC 7.1-7.27.3, GAEC 6.2,
GAEC 2 şi
GAEC 3
GAEC 1, GAEC
5,2, GAEC 7.17.2-7.3, GAEC
2, şi GAEC 3

SMR
ce trebuie
respectat*)
1, 2, 3, 4,
10, 11, 12,
13

1, 2, 3, 4,
10, 11, 12,
13

1, 2, 3, 4,
10, 11, 12,
13

SMR 5-9 şi SMR 11-13 se aplică şi se verifică la nivel de exploataţie.

CAP. IV. Controlul
ecocondiţionalitate

respectării

de

către

fermieri

a

normelor

de

La depunerea cererii de plată, fermierul semnează pe formularul acesteia, la Cap. V.2.
ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII – NORME PRIVIND ECOCONDIŢIONALITATEA, că a luat
cunoştinţă de cerinţele de ecocondiţionalitate şi se angajează să le respecte pe întreaga
suprafaţă a exploataţiei.
La digitizarea parcelelor, în aplicaţia IPA ONLINE, fermierul este avertizat asupra
respectării următoarelor norme de ecocondiţionalitate:
1 - GAEC 5.1 – prezenţa blocurilor fizice cu panta ≥12%;
2 - GAEC 5.2/GAEC 7.1 – prezenţa blocurilor fizice care conţin terase;
3 - GAEC 6.1 – floarea soarelui cultivată în anii anteriori pe acelaşi amplasament;
4 - GAEC 1 / SMR 1 – prezenţa apelor de suprafaţă, în vecinătatea cărora trebuie înfiinţate
benzi/fâşii de protecţie şi pe care nu trebuie aplicate îngrăşăminte şi produse de protecţia
plantelor;
5 - SMR 2 şi SMR 3 – exploataţia se află în arii naturale protejate, cu restricţii pentru
practicarea activităţilor agricole: arie de protecţie specială avifaunistică (SPA), arie naturală
protejată de interes comunitar (SCI), zonă de conservare specială, zonă de protecţie strictă,
zonă de protecţie integrală, parc naţional, parc natural, rezervaţie ştiinţifică.
De asemenea, la depunerea cererii, fermierul semnează că este de acord cu efectuarea
controlului de către inspectorii APIA, ANF şi ANSVSA. Scopul controlului pe teren este acela de
a verifica, la faţa locului, datele declarate de fermier în cererea de plată, precum şi respectarea
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condiţiilor de eligibilitate şi a normelor de ecocondiţionalitate, pentru a asigura că plăţile pe
suprafaţă sunt acordate conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale.
Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor, elaborat de APIA,
iar selectarea cererilor ce urmează să fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc şi a
unor elemente de reprezentativitate a cererilor de plată depuse.
În principiu, potrivit legislaţiei europene, controlul este inopinat, însă echipa de control
poate anunţa fermierul despre efectuarea controlului numai dacă situaţia o impune: parcela nu
poate fi localizată sau dacă parcela este cultivată cu aceeaşi cultură ca şi cea a vecinilor,
delimitarea ei nefiind făcută prin semne distincte, este necesară pregătirea animalelor astfel încât
să poată fi identificate, numărate ş.a.
În cazul controalelor la faţa locului privind cererile de ajutor sau de plată pentru animale în
cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu depăşeşte 48 de ore, cu excepţia cazurilor
justificate în mod corespunzător.
În cazul în care fermierul, deşi notificat, nu poate fi găsit la domiciliu, acesta este obligat să
împuternicească o altă persoană în baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a unei copii
după buletinul sau cartea de identitate a beneficiarului exploataţiei.
Se verifică: eligibilitatea parcelelor, cultura existentă, limitele culturii, ale terenului agricol,
respectarea normelor de ecocondiţionalitate.
În timpul verificării exploataţiei, fermierul trebuie:
- să indice inspectorului, dacă este cazul, unde sunt localizate parcelele (la faţa locului sau pe
hărţi);
- să permită accesul inspectorului în exploataţie pentru verificare: magazie cu produse de
protecţia plantelor, îngrăşăminte, carburanţi, platformă de gunoi de grajd, utilizare apă pentru irigat
ş.a.
- să pună la dispoziţia inspectorului informaţii şi documente referitoare la control, de ex:
 documente care dovedesc utilizarea apei de irigat în cazul GAEC 2;
 caietul de agromediu pentru verificarea cerinţelor specifice și de bază în cazul Măsurii
10, caietul de agricultură ecologică pentru Măsura 11, Registrul propriu de evidenţă a
animalelor, Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;
 documente care dovedesc utilizarea legală a produselor ce conţin substanţe periculoase
utilizate în agricultură;
 alte documente cu privire la activitatea agricolă, suprafețele de teren și efectivele de
animale din exploatație, solicitate de inspector.
Inspectorii de teren pot solicita informaţii în scris sau verbal cu privire la obiectul controlului,
pot verifica documentele legate de obiectul controlului şi să facă copii sau extrase după acestea.
După încheierea acţiunii de control clasic pe teren, inspectorul completează un raport de
control, fermierul având posibilitatea, conform art. 41 (2) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014,
de a-l semna, atestând prezenţa sa la control, şi de a adăuga observaţii sau obiecţii privitoare
la neregulile constatate.

ATENŢIE! În cazul în care fermierul nu permite efectuarea controlului pe teren
sau agresează fizic sau verbal inspectorul, cererea de sprijin va fi respinsă de la
plată. În plus, potrivit Ordinului MADR de aprobare a sistemului de sancţiuni pentru măsurile 10,
11 şi 13, beneficiarului i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul
respectiv pentru toate angajamentele încheiate pe măsura respectivă.
Inspectorul va consemna aceste fapte în raportul de control.
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Potrivit art. 59, alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, dacă beneficiarul sau
reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, cu excepția cazurilor de
forță majoră și a circumstanțelor excepționale, cererea de ajutor sau de plată se respinge.
Referitor la pregătirea controlului SMR 6-8 (Identificarea şi înregistrarea animalelor)
şi SMR 11–13 (Bunăstarea animalelor)
Pentru eficienţa şi operabilitatea controlului, fermierii cuprinşi în eşantionul de control vor
ţine, la data controlului, animalele închise în padocuri sau grajduri, astfel încât inspectorii să
poată verifica uşor mijloacele de identificare aplicate acestora. Toate animalele deţinute de fermier
se vor ţine la momentul controlului, în măsura în care este posibil, în aceeaşi locaţie.
Registrul exploataţiei va fi pus la dispoziţia inspectorilor în locaţia în care se află animalele,
astfel încât inspectorii să poată compara datele înscrise în acesta şi realitatea din teren. Registrul
exploataţiei este reprezentat de colecţia de formulare remise proprietarului de medicul veterinar de
liberă practică împuternicit, iar acestea vor fi îndosariate în ordine cronologică.
Paşapoartele bovinelor deţinute în exploataţia fermierului controlat vor fi puse la dispoziţia
inspectorilor în locaţia în care se găsesc animalele, astfel încât inspectorii să poată compara
datele înscrise în acestea, datele înregistrate în Baza Naţională de Date şi realitatea din teren.
APIA efectuează controlul şi supracontrolul SMR 1-3 şi GAEC 1-7, ANF efectuează controlul
şi supracontrolul SMR 10, iar ANSVSA efectuează controlul şi supracontrolul SMR 4-9 şi al SMR
11-13.
Autoritatea responsabilă de coordonarea activităţii privind controlul respectării normelor de
ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri este APIA.
Pe
site-ul
APIA
(http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_ecoconditionalitate__2019_Editia_a_Va.pdf) există postate ”Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea”, ”Codul de
bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”,
”Ghidul de bune practici de utilizare în siguranţă a produselor de protecţia plantelor”, precum şi
alte materiale de informare pentru fermieri cum ar fi formularul de cerere de plată, aplicaţia IPA
online ş.a.
Pe site-ul MADR (http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-siclima.html) sunt postate materiale cu informaţii relevante privind implementarea măsurilor de
mediu şi climă ale PNDR 2014-2020. Aici fermierii pot găsi informaţii utile referitoare la obligaţii în
cadrul angajamentelor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) şi
pentru plăţi acordate în zonele afectate de constrângeri naturale (Măsura 13), referitoare la
standardele ecocondiţionalitate şi cerinţele de bază aplicabile.
Pentru informaţii suplimentare privind normele de ecocondiţionalitate ce
trebuie respectate în cadrul anumitor scheme şi măsuri de sprijin şi legislaţia aferentă acestora,
fermierii se pot adresa:
- centrelor locale sau judeţene APIA la care au depus cererile de
plat(http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia);
- agenţiilor judeţene de protecţia mediului din cadrul ANPM (www.anpm.ro/),
respectiv MMAP (www.mmap.ro),
- direcţiilor judeţene sanitare veterinare din cadrul ANSVSA (www.ansvsa.ro/),
- oficiilor fitosanitare judeţene din cadrul ANF (www.madr.ro/docs/fitosanitar/personalunitati-fitosanitare-judetene-decembrie-2013.pdf),
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biroului Controlul comercializării și utilizării produselor de protecție a plantelor,
din
cadrul
ANF
(http://www.madr.ro/controlul-produselor-de-protectie-a-plantelorpostomologare.html),
biroului Protecția plantelor și carantină fitosanitară din cadrul ANF
(www.madr.ro/fitosanitar),
biroului Omologare produse de protecție a plantelor din cadrul ANF
(www.madr.ro/fitosanitar),
structurilor de consultanţă, extensie şi formare profesională din cadrul direcţiilor
pentru
agricultură
şi
centrelor
locale
de
consultanţă
agricolă
(http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-profesionala/date-de-contactconsultanta-agricola.html)

-

oficiilor judeţene pentru finanțarea investițiilor rurale (OJFIR) din cadrul AFIR
(http://www.afir.info/),

-

direcţiilor pentru agricultură județene și a municipiului București din cadrul
MADR (www.madr.ro).

Pentru informaţii privind schemele şi măsurile de plată şi legislaţia aferentă, precum şi
pentru reclamaţii privind deciziile de plată emise, fermierii se vor adresa centrelor locale sau
judeţene APIA la care au depus cererile de plată.
Pentru reclamaţii referitor la controlul SMR 4-9 şi SMR 11-13, fermierii se pot adresa
Direcţiilor Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti.
Pentru reclamaţii referitor la controlul SMR 10, fermierii se pot adresa Oficiilor Fitosanitare
Judeţene (www.madr.ro/docs/fitosanitar/personal-unitati-fitosanitare-judetene-decembrie-2013.pdf).

CAP. V. REGIMUL JURIDIC AL CONFLICTULUI DE INTERESE /
INCOMPATIBILITATE
Funcționarii publici au obligația respectării regimului juridic al conflictului de interese și de
incompatibilitate potrivit prevederilor ”Manualului de procedură privind evitarea conflictului de
interese și de incompatibilitate în APIA”.
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ANEXA

Elemente de identificare a principalelor specii de plante invazive pe terenul
agricol
Specii de plante invazive străine de interes ale Uniunii Europene, existente în ROMÂNIA
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire științifică
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Heracleum mantegazzianum
Heracleum sosnowskyi
Impatiens glandulifera
Myriophillum aquaticum

Denumire populară
(nume englezesc)
Lapte roșu
Usturoi nuttall
Uriaș
Mucog
Balsam himalaian
Clei papagal

Introducerea în
listă*)
02.08.2017
02.08.2017
02.08.2017
03.08.2016
02.08.2017
03.08.2016

*)Lista consolidată a speciilor de plante invazive străine de interes ale Uniunii Europene, existente în
România.
Răspândire în România, după C. Sârbu și A. Oprea: „Plantele adventive în flora României”, Ed. ”Ion Ionescu
de la Brad”, Iași, 2011 și observații Teodor Marușca.
Sursa: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști – Brașov (Academia de științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”); www.pajisti-grassland.ro, office@ pajisti-grassland.ro

1. Asclepias syriaca L. – ceara albinei
Specie originară din estul Americii de Nord, de
unde a fost introdusă în Europa în jurul anului 1629, fiind
cultivată mai întâi la Paris.
Răspândirea în România:
SM – nisipurile din nord vestul țării: Călinești – Oaș,
Pișcolt, Sanislău, Scărișoara Nouă
CJ – grădina botanică din Cluj Napoca
AB – Sebeș
SB – Sibiu, Biertan, Copșa Mică, Richiș, Valea Viilor între Laslea și Mălâncrav, Târnava Mare la
confluența cu Laslea, amonte de Laslea, Brădeni, Laslea Movile, Netuș, Noul Săsesc, Retiș,
Roandola, Ruja
BV – între Jibert și Lovnic, între Văleni și Șoarș, Pădurea Bogății
MS – Sighișoara în vl. Saeș, între Apold și Daia
AR – la granița româno ungară, pe Mureș (Nădlac)
CS – mini delta Nerei, ostrovul, Moldova Veche
MH – între vl. Mraconiei și Depres. Dubova
AG – Curtea de Argeș
București – grădina botanică
NT – Bașta, Ion Creangă
IS – grădina botanică din Iași.
Descriere/identificare: https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepias_syriaca
2. Elodea nuttallii (Planch) H. st. John (E. canadensis var. angustifolia (Muld.) Asch et Graebn)
Specie originară din America de Nord,
de unde a ajuns în Europa de vest
(Belgia) în 1939 și Asia de est
(Japonia), ca plantă adventivă.
Răspândirea în România:
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CS – Baziaș
MH – Porțile de Fier, Orșova
DJ – Nebuna, frecvent în bălțile din Luca Dunării
București – parcul Carol I
TR – între Zimnicea și Oltenița, Lunca Dunării la Zimnicea
GR – între Zimnicea și Oltenița
CL – în aval de Oltenița
TL – Lacul Rotunda – Fortuna, Canalul Sulina, Canalul Lopatna, Lacurile Șarbata, Furtuna,
Plin, Răducu, Lacul Bogdaproste, toată Delta Dunării, Ostrovul Cernovca, Lacul Belciug, lacul
Zătonu Mic și Zătonu Mare, Lacul Dranov, Sacalin canalul Tărâța, Isac – Uzlina, canalul de
lângă Lacul Rotundu între Isaccea și Tulcea, canlul Lata, Crapina, canalul Ciulineț de Dunăre,
Isaccea, canalul Isaccea, Brațul Măcin, canalul Aurora, brațele Borcea, Chilia, Sf. Gheorghe,
incinta Ceamurlia, Maliuc – Mila 26-incinta Rusca, Sulina
GL – Cosmești, Furcenii Noi, Movilenii de Jos, canal la vârsarea Siretului în Dunăre, Ivești (râul
Bârlad), lacul Brateș.
Descriere/identificare: https://en.wikipedia.org/wiki/Elodea_nuttallii
3. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier
Specie originară din Caucaz. A
fost introdusă în grădinile botanice din
Europa în prima parter a sec. al XIXlea iar în America de Nord în prima
jumătatea a sec. XX.
Această specie nu a invadat încă
teritoriul României, dar a fost
observată în lunca râului Ceremuș,
afluent al Nistrului din Ucraina de către
Teodor Marușca în anul 2008, de unde
va pătrunde și în țara noastră pe râurile Prut și Siret.
Descriere/identificare:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_mantegazzianum
4. Heracleum sosnowskyi Manden
Specie
originară
din
Caucaz, introdusă în cultură ca
plantă alimentară, furajeră sau
ornamentală, prima oară în Rusia
de vest (1947) apoi în Țările
Baltice (Estonia, Lituania, Letonia),
Polonia.
În România a fost introdusă pentru
furaj la ICCPT – Fundulea, jud.
Călărași în 1975 și IAS Prejmer,
județul Brașov în 1980 (Marușca și Pop, 2001) de unde s-a sălbăticit și probabil în viitor va invada
habitatele antropogene (marginile drumurilor, câmpuri agricole, pârloage) și seminaturale (tufărișuri,
pajiști secundare, livezi abandonate, pârloage). Deocamdată s-a naturalizat la Prejmer, fără a
deveni invazivă.
Descriere/identificare: https://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_sosnowskyi
PUBLIC

Ediţia a V-a
APIA

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019
Cod: DPD-sv - SE

Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

Pagina

64/70

5. Impatiens glandulifera Royle
Specie originară din Asia
Himalaya), introdusă în Europa în
jumătatea a sec. al XIX-lea ca
ornamentală. La scurtă vreme
introducere, a fost raportată ca
evadată din cultură apoi ca
naturalizată.

(M-ții
prima
plantă
după
plantă
plantă

Răspândirea în România:
SM – Mărius, Tarna Mare, Poiana Codrului, Transilvania de nord,Transilvania centrală, boreală
și orientală
MM – Sighetul Marmației, malul Izei la Grădina Morii, Micul Laz, Valea Vișeului, defileul Tisei,
Lunca la Tisa, Bocicoi,Crăciunești, Tisa, Camara, Sarasău, Cîmpulung la Tisa, Săpânța,
Remeți, Teceu Mic,Piatra, Borșa, Răzoare-cheile Lăpușului, Șurdești
AR – vl. Mureșului lângă Săvârșin
BN – Năsăud, Răvăruț, între Ilva Mică și Rebrișoara, Romuli, Fiat, Coșbuc, Salva
MS – Răstolnița – Lunca Bradului, vl. Mureșului, Ghindari, Ernei, Răstolnița, Gălăoaia, Dubiștea
de Pădure, Tăureni, Murgești, Deda, Bistra Mureșului, Sălard, Meșterea, Stânceni, Câmpu
Cetății, Valea Seacă, Daneș, Saschiz, Sighișoara, Sovata
SB – Sibiu, Laslea, Noul Săsesc, Arpașu de Sus, Avrig, Bradu, Porumbacu de Jos, Turnu
Roșu, Cărțișoara la Glăjărie, Axente Sever, Arpașu de Jos
HR – Tușnad, Praid, Șiclod, Inlăceni, Porumbenii Mari, Aluniș, Betești, Porumbenii Mici, Dejuțiu,
Mugeni, Cristuru Secuiesc, Eliseni, Ulcani, Toplița, Sărmaș, Bucin, Ocna de Jos, Teleac,
Șoimușu Mare, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Făget, Valea Rece, Miercurea Ciuc, Odorheiul
Secuiesc, Tibod, Sâncrai, Joseni, Gheorgheni, Borzont, Ocna de Sus
CV – Bixad, reci, Sânzieni, Sâncrai, Brețcu, Pachia, Brateș, Tălișoara
CJ – Cluj – Napoca (pe malul Someșului Mic), Țopa, pădurea Mănăștur
BV – vl. Timișului, Stupini, Bod, Mateiaș, Voila, Teliu, Sâmbăta de Jos, Podu Olt, pădurea
Bogății, Ilieni, Hărman, Făgăraș, Brădeni, Brașov
HD – Geoagiu
VL – Vaideeni, Olari
PH – Sinaia
BZ – Siriu, Nehoiu, Întorsura Buzăului
VN – Unirea, Odobești, Fetig – Andreiașu de Jos
BC – Comănești, Brusturoasa, vl. Trotușului, Blăgești, Munții Nemira, Groioasa, Sălătruc
NT – Roznov, Târgu Neamț, Bicaz, pr. Fagului – Lungeni, Bistrița, valea pr. Pângărați, Tașca,
Săvinești, Pintec, Piatra Neamț, Mădei, Gărcina, Mrea. Bistrița, Bicaz – Chei
IS – Ruginoasa
SV – Vama, Broșteni, Panaci, Găinești, Ostra, Crucea, Cojoci, Vatra Dornei, Câmpulung
Moldovenesc, Sadova, Pojorâta, Muncelu (pe Suha), Holda.
Descriere/identificare:
https://en.wikipedia.org/wiki/Impatiens_glandulifera
6. Myriophillum aquaticum Camb. (M.brasiliense (Vell.) Verda.)
Specie originară din bazinul Amazonului (America de Sud), introdusă
(ca plantă ornamentală, de acvarii sau bazine) în alte părți ale lumii, în
prezent naturalizată în America de Nord, Africa, Asia și Noua Zeelandă
precum și în Europa: Franța, Irlanda, Belgia, Germania, Anglia.
PUBLIC

Ediţia a V-a
APIA

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea - 2019
Cod: DPD-sv - SE

Direcţia Plăţi Directe sector vegetal

Pagina

65/70

În țara noastră această plantă se cultivă din anul 1947, la Oradea, în apele
termale ale pârâului Pețea, unde între timp, se comportă ca plantă naturalizată.
Preferă apele cu pH cuprins între 6,8 – 8 și temperatură de 16 – 230C.
În apele pârâului Pețea (jud. Bihor) reprezintă o amenințare pentru populațiile de
Nymphaea lotus L. var. thermalis (DC) Tuzson.

Descriere/identificare: https://en.wikipedia.org/wiki/Myriophyllum_aquaticum
Plante invazive dăunătoare covorului ierbos pe pajiștile permanente din România
(specii autohtone cu grad ridicat de invazie și specii străine puternic invazive,
pragul maxim admis: până la 20% din vegetație/biomasă)
1. Alnus glutinosa (arin negru) – puieți

3. Asperula cynanchica (buruiana epilepsiei)

5. Botriochloa ischaemum (bărboasă)

7. Carduus nutans (ciulin)

2. Amorpha fruticosa (salcâm pitic)

4. Betula pendula (mesteacăn) – puieți

6. Calamagrostis epigeios (trestioară)

8. Cirsium vulgare (scai)
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9. Corylus avellana (alun)
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10. Crataegus monogyna (păducel)

11. Deschampsia caespitosa (târșă)

12. Dipsacus sylvestris (varga ciobanului)

13. Eryngium campestre (scaiul dracului)

14. Hippophae rhamnoides (cătina)

15. Juncus conglomeratus (pipirig)

16. Juncus effusus (spetează)
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17. Juniperus communis (ienupăr)

19. Nardus stricta (țepoșica)

21. Phragmites australis (trestia)

23. Prunus spinosa (porumbar)

Cod: DPD-sv - SE

18. Juniperus sibirica (ienupărul pitic)

20. Ononis spinosa (osul iepurelui)

22. Picea abies (molid) – puieți

24. Quercus cerris (stejar/cer) – puieți

25. Reynoutria japonica (iulișca)

26. Rubus sulcatus (mur)
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27. Rudbeckia laciniata (marită-mă mamă)

29. Salix caprea (salcie căprească)

31. Tanacetum vulgare (vetrice)

Cod: DPD-sv - SE

28. Rumex alpinus (ștevia stânelor)

30. Solidago virgaurea (splinuța)

32. Vaccinium myrtillus (afin negru)

33. Vaccinium vitis idaea (afin roșu/merișor)
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