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Bucureşti,  

Nr. 58.128 din 23.05.2012  

 

 

P R E C I Z Ă R I 
privind încadrare ”Livada tradiţională utilizată extensiv” 

pentru stabilire calcul UDE la măsurile 

112 – ”Instalarea tinerilor fermieri”,  

141 – ”Sprijinirea feremelor agricole de semi-subzistență” și 

121- ”Modernizarea exploatațiilor agricole”. 

 

 

Având în vedere:  

2011, prin care 

DGDR-AM-PNDR a fost anunțată că au fost aprobate modificările din PNDR varianta 

6, în care una dintre modificări a vizat extinderea zonelor eligibile pentru pachetele 1 și 

2 din cadrul măsurii 214 – Plăți de Agro-mediu și la terenurile agricole utilizate ca 

Livezi tradiţionale utilizate extensiv;  

implementare tehnică pentru măsura 214 a fost adaptată începând cu anul 2012 noilor 

reglementări. Astfel, prin Ordinul Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă 

pentru anul 2012, a fost prevăzut un nou cod de cultură, codul 660 – livadă tradiţională 

utilizată extensiv inclus în categoria II – Pajiște permanentă.  

transmise de către Direcția Generală Politici în Sectorul Vegetal – Serviciul RICA și 

publicate de Eurostat, Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a aprobat Nota nr. 

62.233/26.09.2011 privind utilizarea coeficienților de calcul a unității de dimensiune 

economică (UDE) pentru măsurile 112 – ”Instalarea tinerilor fermieri”, 141 – 

”Sprijinirea feremelor agricole de semi-subzistență” și 121- ”Modernizarea 

exploatațiilor agricole” aferenți Marjei Brute Standard 2008, calculați ca medie a 

anilor 2007, 2008, 2009, notă în care nu se regăsește coeficientul de calcul UDE pentru 

Livada tradiţională utilizată extensiv.  

 

La stabilirea dimensiunii economice a exploatației, Livezile tradiţionale utilizate 

extensiv, prin corelare, vor fi luate în calcul conform categoriei - Pășuni și fânețe 

permanente - pășuni și fânețe - poziția 37 din secțiunea specifică a Cererii de finanțare.  
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