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ANEXA 1                  Bucuresti, 
21.02.2022 

 

OBSERVAȚII PRIVIND  ,,DEFINITII” DIN PNS 

 

1.2.1  TERENURI ARABILE 

TEXT PNS: ,,Terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe 

disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă,  inclusiv zone 

neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone 

care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau 

nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile.” 

 

1.2.2 CULTURI PERMANENTE 

TEXT PNS: ,,Culturile  care nu intră într-un sistem de rotație, altele decât 

pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani 

sau mai mare și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și 

speciile forestiere cu ciclu scurt de producție.” 

 

 

OBSERVAȚIE LAPAR: Formularea propusă poate aduce greutăți, mai 

ales daca se analizează prima parte a formularii. Propunem următoarea 

formulare: 

 ,, Terenuri cultivate în scopul producției agricole, suprafețe disponibile 

pentru producția agricolă dar lăsate pârloagă,  inclusiv zone 

neproductive`` 

 

 

OBSERVAȚIE LAPAR : Apreciem că cerința propusă nu poate fi 

implementată conform cu tehnologiile agricole unde, de exemplu, cultura de 

lucerna se recomandă a fi exploatată între 4-5 ani, iar alte culturi gen trifoi 

sau gramineele perene în cultură pură sau amestecuri simple au durată și 

mai mică, de 3-4 ani.  

Propunem că durata ar trebui scăzută la ,,minim 3 ani”. 
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2.3.1 DEFINITIA PEPINIERELOR 

TEXT PNS: ,,Pepiniere - următoarele suprafețe cu plante tinere lemnoase 

cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole și vii-

mamă pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi și de fructe de pădure, 

pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori de pădure, 

cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în 

zona împădurită, pepiniere de arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, 

parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se 

limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri și alți arbuști ornamentali, 

conifere ornamentale, precum și portaltoii acestora și materialul săditor” 

 

2.4. PAJISTI PERMANENTE 

2.4.2 - TEXT PNS : ,,Criteriul “Arătură” se poate utiliza, la un interval de 

minim 5 ani, cu condiția ca în anul următor arăturii să treacă la pajiște 

permanentă, în vederea însămânțării/supraînsămânțării cu plante erbacee 

pentru îmbunătățirea componenței floristice.” 

2.4.4 - TEXT PNS : “Reînsămânțarea cu diferite tipuri de ierburi” se 

poate face cel puțin o dată la 10 ani, cu plante care cresc tradițional din 

familiile graminee și leguminoase, specifice zonei. 

 

 

OBSERVAȚIE LAPAR: Fructele de pădure sunt arbuști. 

In al doilea rând, arbuștii care nu sunt fructe de pădure, gen agriș, coacăz, 

etc. nu sunt recunoscuți în pepiniere, ceea ce considerăm a fi o eroare.  

Apreciem că o formulare generala de ,,arbuști fructiferi” ar fi fost 

suficientă! 

 

 

 

OBSERVAȚII LAPAR:  

La pct 2.4.2 se prevede că arătura se poate face la un interval minim de 5 

ani și poate fi urmată inclusiv de supraînsămânțare, dar acest lucru este în 

contradicție cu pct 2.4.4 unde supraînsămânțarea este permisă la minim 10 

ani!  

Care este criteriul tehnic de stabilire a termenului de 10 ani? În plus în 

zonele montane sunt mici fermieri care au o pregătire tehnică redusă și pot 

face greșeli tehnologice frecvente și unde pentru corectare se impune 

supraînsămânțarea – ce face? Același lucru se poate datora și condițiilor de 

mediu, care pot impune astfel de decizii. Mai mult, cum se controlează asta 
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8 ALTE DEFINITII 

TEXT PNS: ,,Fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o 

formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul 

juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României și 

care desfășoară o activitate agricolă.” 

 

 

 

TEXT PNS: „Pârloagă sau teren nelucrat” -  înseamnă teren arabil 

necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole și de 

mediu, pe care se efectuează activitatea minimă. Perioada în care terenul 

este lăsat în pârloagă este de minim 6 luni într-un an calendaristic și 

acoperă lunile aprilie-septembrie; 

 

  

dacă fermierul nu declară acțiunea? 

Credem că reducerea termenului minim care să permită 

supraînsămânțarea la pct 2.4.4 ar fi bine să fie de min 5 ani.  

 

 

OBSERVAȚII LAPAR: Definiția nu are nici o legătura cu realitatea 

lingvistica si juridica. Fermier se referă la persoane fizice și eventual 

persoană fizică care conduce o persoană juridică. O persoană juridică cum 

este o fermă nu poate fi fermier.  

Credem că o formulare corectă ar fi ,,persoana fizica sau o persoana 

care conduce o persoana juridică” 

 

OBSERVAȚII LAPAR: Conform definiției din PNS se înțelege că 

”pârloagă” sau ”teren nelucrat” este același lucru. Dar în același timp, 

pentru un teren nelucrat nu se poate presta o ,,activitate minima”, fiind un 

nonsens lingvistic.  

- Fermele care au tehnologie no till, în formularea de mai sus se va 

înțelege că vor fi obligate să facă lucrări. 

- Apeciem că perioada de pârloagă să fie martie – august pentru că în 

septembrie se seamănă rapiță și in multe zone orzul  și o parte din 

grâu. Trebuie luat în calcul că pregătirea terenului se face cu minim 

2 săptămâni înainte de semănat. 
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TEXT PNS : „Marginile de câmp” înseamnă suprafețe de teren situate la 

marginea parcelei agricole, cu lățime minima de 3m, înierbate si pe care se 

efectuează activitate minima. 

  

 

 

Propunem următoarea formulare: „Pârloagă sau teren nelucrat” -  

înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune 

condiții agricole și de mediu. Perioada în care terenul este lăsat în 

pârloagă este de minim 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile 

martie- august; 

 

OBSERVAȚII LAPAR:  

1. Orice parcelă pe minim o latura are drum. Acolo lăsăm banda 

înierbată conform definiției care nu este foarte clară?  

2. Tarla sau bloc fizic, poate avea una sau mai multe parcele. Acolo 

unde se învecinează două parcele, se înțelege conform text PNS că 

va exista bandă înierbată între acestea, ceea ce va face să avem 

câmpuri pline de benzi înierbate, dar și mari rezerve de buruieni. 

3. Dacă parcelele au aceiași proprietari sau diferiți, fiecare lasă bandă 

înierbată, ceea ce va crește procentul de teren lăsat pârloagă peste 

4% reglementat prin GAEC 8, aspect care va aduce pierderi și mai 

mari fermierilor.  

 


