
          

ANUNȚ 
 

 
Privind planul național strategic 2023-2027 anunțat de M.A.D.R și 

aprobat de Comisia Europeană vă comunicăm următoarele: 

1.Valoarea de sprijin este de 15,83 miliarde de euro distribuită pe Pilonul 

I (F.E.G.A) și Pilonul II (F.E.A.D.R). 

2.Fondurile vor fi distribuite de A.P.I.A pentru Pilonul 1 și A.F.I.R 

pentru Pilonul 2. 

3.Ca și măsuri pentru susținerea sustenabilității și practicii agricole 

ecologice se acordă aproximativ 29% din pachetul de plați directe pentru eco-

schemă (Pilonul I). Condițiile prevăzute pentru acordarea sprijinului de bază 

pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) sunt: să se exploateze un teren 

agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel 

puțin 0,30 ha. În cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, 

pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel 

puțin 0,10 ha. Pentru legume cultivate în sere și solarii care beneficiază de 

sprijin cuplat suprafața minimă a exploatației este de 0,30 ha iar suprafața 

minimă a parcelei de 0,03 ha. În cazul pajiștilor trebuie să se asigure o 

încărcătură de animale de minim 0,3-UVM/ha sau să efectueze cel puțin o 

cosire anuală. 

4.În zootehnie sprijinul cuplat va acoperi vacile de lapte, taurinele pentru 

carne, bivolițele de lapte, ovine/caprine precum și viermii de mătase pe o durată 

de 4 ani. 

5.Cuantumul unitar al intervenției are o evoluție crescătoare de la 96,47 

euro/ha în anul 2023 la 103,06 euro/ha în anul 2027, fiind în corelație directă cu 

creșterea graduală a bugetului alocat României. 

 
 



CERINȚE GENERALE OBLIGATORII: 

1. Începând cu anul 2024, fermierii trebuie să rezerve 5% din terenul 

arabil pentru elemente neproductive (inclusiv teren lăsat pârloagă). 

1.1 În cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat pentru 

producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee, culturi de leguminoase, 

culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, sau combinații ale 

acestora, ponderea elementelor neproductive (inclusiv teren lăsat pârloagă) 

trebuie să depășească 3%, începând cu anul 2024. 

2. Să cultive pe o pondere minimă din totalul terenului arabil declarat, 

culturi leguminoase, bogate în proteină vegetală, fixatoare de azot, care se pot 

recolta, precum: soia, mazăre de consum/furajeră, măzăriche, sparcetă, trifoi, 

facelia, fasole, fasoliță, ghizdei, năut, lupin, linte, bob, lucernă, arahide, 

amestecuri de leguminoase și graminee perene). Ponderea minimă va fi de 10% 

în anul 2023 și 5% începând cu 2024. 

3. În perioada sensibilă pentru sol cuprinsă între 15 iunie – 15 octombrie, 

terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi agricole sau se asigură o acoperire 

minimă a solului cu miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, culturi de 

acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate, după recoltarea culturii 

principale, pe cel puțin 85% din suprafața arabilă a exploatației. 

 

CERINȚE SPECIFICE: 

 

La cerințele generale obligatorii se cumulează una din următoarele cerințe 

specifice, la alegere: 

A. Să practice diversificarea culturilor pe terenul arabil, în funcție de 

suprafață, după cum urmează: în cazul suprafețelor cuprinse între 10,01 ha și 30 

ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin două culturi diferite, iar cultura 

principală să acopere maximum 75 % din terenul arabil; în cazul suprafețelor de 

peste 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin trei culturi diferite, iar cultura 



preponderentă trebuie să acopere maximum 70 % din terenul arabil, respectiv 

două culturi preponderente să acopere împreună maximum 85% din terenul 

arabil; 

În cazul în care suprafața de teren arabil este acoperită în proporție de 

peste 80% cu iarbă / plante erbacee / leguminoase sau cu culturi aflate sub apă o 

mare parte a ciclului de producție, condiția privind practica de diversificare a 

culturilor este îndeplinită. 

Perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporțiilor de 

constituire a practicii de diversificare a culturilor în terenul arabil din cadrul 

exploatației este cuprinsă între lunile mai — septembrie ale anului de cerere. 

În cadrul practicii de diversificare “cultură” înseamnă oricare dintre 

următoarele: 

Culturi agricole principale oricare dintre următoarele: (a) o cultură din 

oricare dintre diferitele genuri definite în clasificarea botanică a culturilor; (b) o 

cultură a oricăreia dintre specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae și 

Cucurbitaceae; (c) terenuri lăsate pârloagă; (d) ierburi sau alte furaje erbacee. 

Culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură (exemplu orez). 

B. Să practice o tehnologie de tip conservativ pentru sol (no /minimum 

/strip-till) pe minim 50% din suprafața cultivată a exploatației. 

Practicile de agricultură conservativă din punct de vedere al lucrărilor 

solului (no-tillage, strip tillage sau minimum tillage) se bazează pe următoarele 

elemente: Semănat fără pregătirea prealabilă a solului (no tillage); semănat în 

benzi pregătite fără intervenție pe intervalul dintre rânduri (stip tillage); semănat 

după o pregătire superficială a solului, fără întoarcerea brazdei (minimum 

tillage). 

C. Să planteze anual cel puțin 2 arbori pe ha, la nivel de exploatație , 

precum: populații locale de pomi fructiferi și arbori: măr, piersic, prun, 

corcoduș zarzăr, cais, cireș, vișin, gutui), nuc, stejar, ulm, tei, alun, salcâm, 

glădiţă, paltin, arţar, jugastru, pin, sălcioară, castan, precum și alte specii. 



Stabilirea cuantumului unitar planificat are la bază calculul sprijinului ca 

o plată compensatorie urmare a costurilor suplimentare și pierderilor de venit 

suportate de fermieri pentru aplicarea cerințelor generale și specifice ale 

ecoschemei. 

La stabilirea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare asociate 

aplicării acestor practici au fost luate în calcul costurile aferente verigilor 

tehnologice pentru îndeplinirea cerințelor ecoschemei: înființarea culturilor 

proteice și leguminoase (semințe certificate, costurile cu lucrări specifice 

tehnologiei de cultură); înființarea culturilor de acoperire a solului în perioada 

sensibilă prelungită 15 iunie –15 octombrie ( costurile cu lucrări specifice 

tehnologiei de cultură, semințe certificate; amortizarea utilajelor specifice 

practicării agriculturii de tip conservativ pe cel puțin 50% din exploatație; 

costurile cu plantarea a cel puțin 2 arbori/hectar/an. 

În urma aplicării metodologiei de calcul privind costurile suplimentare și 

pierderile de venit suportate de fermieri ca urmare a aplicării cerințelor 

ecoschemei, cuantumul unitar planificat este de 56,28 euro/ha și reprezintă 36% 

din acestea. Metodologia de calcul s-a bazat pe diverse opțiuni/combinații ale 

practicilor stabilite în cerințele eco-schemei. 

Având în vedere că nivelul cuantumului unitar planifict nu acoperă 

intergral pierderile de venit și costurile suplimentare, a fost stabilit un cuantum 

unitar maxim de 73,00 euro/ha, care reprezintă o creștere de aprox. 30% față de 

cuantumul unitar planificat, în baza art. 102 (2) din Regulamentul 2021/2115 

privind flexibilitatea necesară pentru realocare în vederea evitării fondurilor 

neutilizate. 

Pentru a intra în posesia documentelor informative cu privire la 

Planul Național Strategic (PNS) vă recomandăm să consultați site-ul 

D.A.D.R. Neamț sau să vă prezentați la Primăria Dulcești. 



Alăturat vă atașăm anunțul privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunelor produse de speciile de 

faună de interes cinegetic. 

 

 

 

Primar, 

 

Gheorghe Nahoi 

 


