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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează fermierii cu privire la obligaţia de
a respecta normele de ecocondiţionalitate.

Ecocondiţionalitatea este o componentă a Politicii
Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinu-
lui financiar din fonduri europene şi naţionale de res-
pectarea 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.

Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) 6.2
prevăd că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiş-
tilor permanente.

Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei
organice în sol, prevenirea şi reducerea poluării atmos-
ferei.

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pa-
jişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau res-
turile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie
de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de car-
tof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, ra-
piţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor
temporare.

Arderea crengilor rezultate în urma tăierilor de în-
treţinere şi fructificare din livezi, precum şi a coardelor
din plantaţiile de viţă de vie, nu contravine obiectivului
GAEC 6, combaterea buruienilor din aceste plantaţii
făcându-se în timpul vegetaţiei.

Acest standard nu se aplică categoriei de folosinţă
a terenului, şi anume culturi permanente.

De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau
lemnoasă de pe pajiştile permanente.

În cazul în care fermierul constată că o anumită su-
prafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind
provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi sanc-
ţionat, acesta trebuie să întocmească şi să prezinte la
Centrul local/judeţean al APIA la care a depus cererea
de plată, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată
la poliţie, la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de
urgenţă sau, unde este cazul, la Detaşamentul de pom-
pieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie).

Acest document doveditor trebuie întocmit înaintea
efectuării controlului şi să fie valabil la data efectuării
controlului. Dacă documentul are data eliberării ulte-
rioară executării controlului, fermierului i se va aplica
sancţiunea administrativă pentru nerespectarea acestui

standard.
Copia după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie

sau la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă
ori la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor
publice locale, unde este cazul, se va prezenta la Cen-
trul local/judeţean al APIA în termen de 10 zile lucră-
toare de la producerea evenimentului.

Nerespectarea de către fermieri a normelor privind
ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau
excluderea de la plată, a uneia sau a mai multor scheme
de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în
care a avut loc constatarea, pentru unul sau mai mulţi
ani, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circum-
stanţe excepţionale care au împiedicat respectarea
acestor norme.

Precizăm că APIA a încheiat Protocolul de colabo-
rare cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspec-
toratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)
privind acţiunile de monitorizare a modului de respec-

tare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de
mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor ve-
getale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor perma-
nente.

Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazu-
rilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei prin sancţio-
narea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate
cele trei instituţii semnatare ale protocolului.

Pentru mai multe informaţii privind normele de eco-
conditionalitate, vă rugăm să consultaţi:

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşe-
dintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pen-
tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în
cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri
în România, cu modificările ulterioare şi Ghidul fer-
mierului privind ecocondiţionalitatea, postat pe site-ul
APIA: www.apia.org.ro.

Informare de la APIA

Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru be-
neficiarii schemelor de plăţi directe (schema de plată
unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata
pentru practici agricole benefice pentru climă şi
mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi
climă (Măsura 10 – agromediu şi climă, Măsura 11 –
agricultură ecologică, Măsura 13 plăţi pentru zone care
se confruntă cu constrângeri naturale).

Adeverinţele sunt eliberate în baza convenţiilor în-
cheiate de APIA cu instituţii bancare şi nebancare şi
fondurile de garantare în domeniul agricol.

Aceste convenţii se adresează fermierilor care in-
tenţionează să acceseze credite în vederea finanţării ac-
tivităţilor curente, de la instituţiile bancare şi
non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

„Am venit în întâmpinarea nevoii de capital pe care
o au fermierii români. În strânsă colaborare cu asocia-
ţiile mediului de afaceri şi cu reprezentanţii mediului
bancar sprijinim fermierii să acceseze soluţii de credi-
tare în condiţii avantajoase pentru derularea în bune
condiţii a activităţilor curente, până la încasarea sub-
venţiilor cuvenite. Ne dorim o agricultură competitivă
şi performantă care nu se poate realiza fără capitaliza-
rea fermierilor, fără acces la instrumente de finanţare
dedicate dezvoltării, retehnologizării şi modernizării

fermelor”, a declarat ministrul agriculturii, Adrian
Chesnoiu.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a
fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care
confirmă că acesta a depus Cererea unică de plată pen-
tru anul 2022 solicitând sprijin pentru schema de plată
unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi/sau
pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. 

De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data
emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată pentru
schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a
efectuat controlul administrativ sau controlul prelimi-
nar, sau datele au fost preluate din informaţiile exis-
tente în cererea închisă în aplicaţia IPA online şi
înregistrată în IACS, după caz, asupra cererii benefi-
ciarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată
care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data
emiterii Adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de
la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind con-
diţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului poate fi de până la 90% din va-
loarea sumei calculate, conform adeverinţei eliberate
de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN
- SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Cre-

ditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA
(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci
fermierilor.

Reamintim fermierilor că, potrivit Ordinului Minis-
trului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de
modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condiţii-
lor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile
financiar-bancare / nebancare şi APIA, în vederea fi-
nanţării de către acestea a activităţilor curente ale be-
neficiarilor plăţilor derulate de instituţia noastră în
baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordă-
rii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

În ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile
finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care do-
resc să acceseze credite pentru finanţarea capitalului
de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente,
să analizeze cu atenţie sporită soluţiile de finanţare
propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare
în ceea ce priveşte costul acestora, astfel încât să aleagă
modalităţile de finanţare care răspund cel mai bine ne-
cesităţilor proprii.

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile
bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi pos-
tate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro,
în secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.

APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Campaniei 2022


