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ANEXA 4 - OBSERVAȚII PRIVIND INTERVENȚIILE DIN PILONUL II DIN PNS 

 

TEXT PNS - INTERVENTIE - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole 

în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele 

prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene 

 

Beneficiari 

IMM-uri conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari. 

 

INTERVENTIE - Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole și 

pomicole în afara exploatației 

 

Beneficiari 

1. Forme asociative cu rol economic: 

- cooperative agricole și societățile cooperative agricole, constituite în baza legislației naționale în 

vigoare; 

- grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și 

recunoscute de MADR. 

2. Alți operatori economici 

-IMM-uri conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari. 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

 

- Considerăm că la ambele intervenții ar trebui să existe ca beneficiari eligibili doar formele 

asociative cu rol economic - cooperative; 

 

- Dacă totuși din alte considerente nu se dorește acest lucru, propunem limitarea doar la IMM și 

întreprinderi mari care au exploatații vegetale, zootehnice, horticole sau mixte, adică 

beneficiari care sunt și producători agroalimentari. 

 

- Credem cu tărie că nu trebuie renunțat la principiul ca procesarea să fie făcută de 

fermieri. 
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TEXT PNS INTERVENTIE - Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați 

și a fermierilor recent instalați 

 

Beneficiari eligibili: 

• tinerii fermieri definiți în cadrul programului, conform cerințelor stabilite prin art. 4, alin. (6) 

din R (UE) 2021/2115; 

 

TEXT PNS INTERVENTIE- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

 

,,Beneficiarii eligibili sunt tinerii fermieri.  

Tânărul fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, care la momentul depunerii 

cererii de finanțare deține formare sau competențe profesionale adecvate, respectiv a finalizat  cel 

puțin un program de inițiere/modul/disciplină sau a obținut un certificat de competențe profesionale în 

domeniul agricol sau are experiență de cel puțin 12 luni în ultimii trei ani în agricultură și se 

instalează pentru prima dată ca șef al exploatației într-o microîntreprinderea/întreprinderea mică 

înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului având pentru prima dată obiect de activitate 

în domeniul agricol, cu maximum 36 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare. 

Șeful exploatației este persoana fizică autorizata este asociatul unic sau în cazul persoanelor juridice, 

asociatul majoritar (deține cel puțin 50%+1 din acțiuni) care exercită un control efectiv în cadrul 

acesteia în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 

legate de exploatație.” 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

- Considerăm că cea mai corectă definiție este cea existentă în draftul de PNS la definiții (și prezentată 

mai jos) și care ar trebui aplicată în mod uniform în toate situațiile, inclusiv la plăți directe, dar și la 

instalarea sau consolidare tânărului fermieri, dar la fel ar trebui aplicată și la instalarea pentru prima 

dată a fermierilor. 

 

DEFINIȚII CONFORM PNS 

5 Tânăr fermier 

5.1 Limita superioară de vârstă: 40 ani  

5.2 Condițiile pentru a fi șef de exploatație 
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Persoană fizică sau juridică, iar în cazul persoanelor  juridice, asociatul unic sau asociatul majoritar 

exercită un control efectiv în cadrul acesteia, în ceea ce privește deciziile referitoare la gestiune, 

beneficii și la riscuri financiare legate de exploatație. 

5.3 Cursuri necesare și/sau competențe solicitate 

Dovada formării (diplome de absolvire) sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol. 

(diploma/certificat absolvire) 

 

- Formularea de mai sus îndeplinește și prezentă în capitolul de ,,definiții” îndeplinește toate 

cerințele articolului 4 alin 6 din RUE 2115/2021, așa cum se poate vedea și mai jos. 

 

,, art. 4 – alin (6) RUE 2115/2021 

Definiția „tânărului fermier” este prevăzută astfel încât să includă: 

(a) o limită superioară de vârstă stabilită între 35 și 40 de ani; 

(b) condițiile pentru a fi „șeful exploatației”; 

(c) formarea sau competențele adecvate necesare, astfel cum sunt stabilite de statele membre. 

 

- Considerăm că ar fi o mare eroare dacă se vor lăsa formulările actuale și nu se va uniformiza 

descrierea în conformitate cu textul definiției oficiale. 

- Considerăm ca la tipul diplomelor/certificatelor de absolvire să se treacă mențiunea ,,acreditate 

de Min. Educației și/sau Min. Agriculturii” 

 

 

 

TEXT PNS INTERVENTIE  - Modernizarea infrastructurii de irigații 

,,Beneficiari: 

1. Organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, înființate în conformitate cu legislația în 

vigoare 

Acțiuni eligibile: 

Investiții în active corporale: 

1. Modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a 

clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, montarea sistemelor 

de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat” 
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OBSERVAȚII LAPAR: 

- Prima observație este legată de faptul că fără o regândire legislativă a modului de desființare și 

reorganizare a OUAI –urilor din treptele 3-5, care în marea majoritate sunt distruse, 

nefuncționale și înglobate în datorii, ne vom rezuma la principiul să modernizăm modernizările 

făcute în exercițiile precedente.  

- Spunem asta fiindcă sunt sute de mii de ha unde OUAI constituite acum 10 ani, au fost 

devalizate în mare măsură sau există doar pe hârtie din cauză ca sistemul de plată diferențiat la 

aceea dată, au dus costurile cu pierderile de energie și de apă doar pe structurile de la treptele 

superioare, ceea ce a făcut ca activitatea în cele mai multe cazuri să fie nesustenabilă. În plus 

pe aceste zone predominante au fost fostele CAP, care s-a devalizat și împărțit către micii 

proprietari mult mai rapid. 

- Cu această ocazie trebuie regândit și accesul OUAI sau a oricăror alte structuri la antenele 

subterane de distribuție a apei, unde există o inițiativă pe care o considerăm a avea mari 

probleme de constituționalitate și în acest sens supunem o altă propunere care poate ar fi mult 

mai fezabilă și ar rezolva problema definitiv. In acest sens inserăm mai jos punctul de vedere 

depus și cu altă ocazie. 

 

,,Să plecăm de la izvorul legal care se are în vedere, respectiv articolul 34 din L138/2004 unde 

se arată:  

,,(1) Agenția, organizațiile și federațiile pot dobândi, în condițiile legii, un drept de servitute asupra 

terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifică din motive tehnice și economice, cu acordul 

scris al proprietarilor de teren, potrivit legii. 

(2) Reprezentanții Agenției, organizațiilor și federațiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri 

de urgență, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defecțiuni, înlăturării urmărilor unor 

dezastre și aplicării de măsuri de protecție a mediului înconjurător. 

(3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiți, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau 

culturilor lor, în cazurile menționate la alin. (1) și (2). 

 

Fără a avea o confirmare oficială din partea inițiatorilor legislativi, problema este la alin 1 în 

principal și se referă la necesitatea acordului proprietarilor pentru obținerea dreptului de servitute.  

Se pare că dorința este de a se elimina această formulare și a se înlocui cu una mai permisivă și 

mai simplă, care practic nu știm dacă se poate face, deoarece trebuie ținut cont de câteva aspecte 

legale, pentru a nu se ajunge la situația acceptării de către Curtea Constituțională a unei excepții de 

neconstituționalitate pe acest text. 

Pornind de la ipoteza că se dorește o astfel de modificare,  propunem o scurtă analiză a unor 

texte legale care poate ajuta pe mulți dintre cei interesați de reabilitarea sistemului de irigații, să 

înțeleagă natura problemei de fapt și poate să fie de acord în final că putem aplica o soluție mult mai 

simplă, mai bună și pe durată nedeterminată. 
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Conform Constituție la art 44, alin 5 și 6 avem următoarele prevederi: 

,,Alin 5.  Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei 

proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, 

plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. 

Alin 6. Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul 

sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.” 

 

Astfel, prima întrebare care se pune, este dacă îngroparea conductelor (antenelor)  în sol se 

consideră ,,folosirea subsolului”, iar în opinia noastră, răspunsul este afirmativ, deci asta implică 

existența unui acord de despăgubire între cel care face lucrările și cel care este proprietarul terenului, 

pentru delimitarea zonei afectate și a modului de despăgubire. 

Inclusiv jurisprudența Curții Europene reține acest lucru, prin soluția dată în ,,cauza Mellacher 

contra Austria [24] Curtea a recunoscut posibilitatea statului de a reglementa folosința unor bunuri 

atunci când se urmărește un scop de interes general, dar a stabilit că în aceeași măsură nu trebuie 

pierdute din vedere imperativele de protejare a interesului individual, iar păstrarea raporturilor de 

proporționalitate implică acordarea unei despăgubiri, dreptul de indemnizare fiind un element 

constitutiv al dreptului de proprietate.” 

Un alt aspect de care trebuie ținut cont în cazul de față este că dacă o autoritate de stat sau 

privată, gen ANIF, OUAI, persoană juridică, etc, dorește să reabiliteze sistemul de irigații, în cazul 

nostru infrastructura secundară, trebuie să țină cont de drepturile proprietarului de teren așa cum am 

arătat mai sus, dar se impune și un acord al eventualului arendaș, deoarece dacă pământul este arendat, 

dreptul de folosință și culturile nu sunt ale proprietarului ci ale arendașului, dar izvorul de drept este 

același, adică terenul agricol respectiv. 

Dacă ținem cont de aceste prevederi mai sus prezentate, modificarea art. 34 este dificilă dacă 

nu chiar imposibil de realizat, în condițiile în care prevederile constituționale impun existența 

despăgubirii față de proprietar și implicit și către cei care au obținut dreptul de folosință prin 

concesiune, arendă, iar această despăgubire nu se poate face decât printr-un acord cu proprietarul (și 

arendașul dacă există) sau în caz contrar prin decizie judecătorească.  

Problema este că în conformitate cu prevederile Codului Civil, instanța nu poate fi apelată, 

decât după apariția unei situații litigioase, care impune ori o negociere eșuată cu proprietarul și 

arendașul dacă există, sau pe baza unei corespondențe rămase fără răspuns din partea acestora din 

urmă, ambele însemnând exact ce nu se dorește, pierderea timpului. 

Care este soluția în acest caz? În opinia noastră, soluția cea mai simplă și de durată 

nedeterminată pentru a se rezolva pentru totdeauna problema reabilitării, menținerii și folosinței 

infrastructurii secundare a sistemului de irigații, indiferent de proprietarii sau arendașii 

suprafețelor de teren, este exproprierea prin lege a suprafeței de teren traversată de antenă, plus 4m 

de o parte și de alta a acesteia, adică în total o lățime de 8m, lucru care ar permite efectuarea oricăror 
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tipuri de intervenții la aceste antene și prin înlocuire dar și ulterior pentru întreținere acestora de către 

stat prin ANIF, sau OUAI și alte tipuri de organizații. 

În general solele amenajate pentru irigat sunt cu lățimea de 600 m și cu linia de hidranți pe 

mijloc la 300 m, adică la 100 ha, terenul care se impune a fi expropriat ar fi de circa 1,4 ha, adică la 

3.000.000 ha statul ar trebui să exproprieze circa 41.000 ha și ar rezolva problema pentru totdeauna și 

indiferent de cine este sau nu este proprietar și indiferent dacă acesta este de găsit sau nu.  

În plus costurile de expropriere ar fi rezonabile, unde noi am vorbi de despăgubiri de circa 200-

220 milioane de euro la cele 3 milioane de ha luate în calcul a fi amenajate pentru irigații. 

Apoi aceste terenuri pot fi date în administrarea ANIF sau cui s-ar crede de cuviință, dar fără 

drept de proprietate și care ar avea posibilitatea întreținerii infrastructurii în permanență, fără ingerințe 

sau obstacole de nici un fel. 
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TEXT PNS INTERVENTIE - Înființarea sistemelor de irigații 

 

Beneficiari: 

1. Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

Observațiile sunt legate în primul rând de lipsa unui acces nediscriminatoriu la acest program, datorat 

unor aplicări interpretative a prevederilor legislative de către cei în drept. De aceea, propunem o serie 

de modificări care să elimine problemele de implementare viitoare. 

 

a. Prima observație majoră este dată de faptul că Apele Române și Ministerul Mediului nu au o 

poziție favorabilă folosirii surselor de apă (subterane sau de suprafață) pentru irigat, iar 

opoziția acestora a fost publică și neechivocă. Toate excepțiile existente în practică, sunt în 

dreptul celor care au găsit ,,înțelegere” în mod excepțional și individual, ori în cazul celor care 

nu au mai solicitat astfel de aprobări. Considerăm că nu este un sistem care să merite a 

continua și în plus va duce la discriminarea de șanse între fermieri. 

 

b. Pentru implementarea sistemului sunt necesare mai multe modificări legislative care vor 

necesita timp și care vor fi de amploare, astfel: 

- Modificarea Legii Apelor – care să reglementeze modul de acordare a autorizațiilor de 

exploatare a surselor de apa (subterane sau de suprafața ) pentru irigat și criteriile care 

generează aprobarea. 

- Modificarea Legii îmbunătățirilor funciare : 

i. apariția acestor sisteme noi va necesita reglementarea modului de exploatare și 

funcționare (inexistente acum) – de exemplu în practică se pune întrebarea: în cazul 

unui pârâu cine și cum îl exploatează, doar cel care este primul, sau vor trebui să îl 

exploateze în comun toți cei din zona? Pentru cei care vor dori ulterior racordarea cum 

se va proceda? Este aceiași situație ca în cazul conductei de gaze dintr-un bloc, pentru 

centrale. 

ii. Este necesară reglementarea și definirea bazinelor de apă subterană sau/și de suprafață 

care pot fi utilizate pentru irigat – se vor solicita posibil studii geologice ample, care 

vor necesita poate ani de realizare, mai ales în cazul surselor subterane. 

c. În cazul în care discutam de un râu sau pârâu și avem mai mulți fermieri care vor vrea să îl 

exploateze într-un sistem comun, cum vom face? Cum vor putea pune banii în comun? Cum 

vor diviza sau împarți proprietatea juridic a unui sistem comun? 


