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ANEXA 2                  Bucuresti, 
21.02.2022 

 

OBSERVAȚII PRIVIND NORMELE DE ECOCONDITIONALITATE, ECOSCHEME ȘI PRACTICILE DE AGROMEDIU ȘI CLIMĂ. 

 

TEXT PNS - GAEC 7 – Rotația culturilor 

,,Se aplică o rotație a culturilor pe terenul arabil, cu excepția culturilor 

care cresc sub apă. Rotația constă în alternarea culturilor cel puțin o dată 

pe an la nivel de parcelă agricolă (cu excepția culturilor multianuale, a 

ierburilor și a altor plante furajere erbacee, a terenurilor lăsate în 

pârloagă și a culturilor din spații protejate), inclusiv a culturilor 

secundare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAȚIE LAPAR :  

In România pe sute de mii de ha se cultivă grâu după grâu sau porumb după 

porumb. Conform acestei definiții nu se va mai accepta și fermierii vor fi în 

culpă. Cum trebuie să procedăm în această situație? 

Propunem ca formularea să fie : ,,Se aplică o rotație a culturilor pe terenul 

arabil, cu excepția culturilor care cresc sub apă. Rotația constă în alternarea 

culturilor cel puțin o dată pe an la nivel de parcelă agricolă (cu excepția 

culturilor multianuale, a ierburilor, a cerealelor păioase, a porumbului și a 

altor plante furajere erbacee, a terenurilor lăsate în pârloagă și a culturilor 

din spații protejate), inclusiv a culturilor secundare.” 
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TEXT PNS - SMR 2 - Nitrații 

,,Exploatațiile care practică agricultura în sistem irigat și exploatațiile 

care utilizează o cantitate mai mare de azot din îngrășăminte chimice 

decât cea prevăzută la pct. (i), (ii) și (iii) au obligația întocmirii planului 

de fertilizare pe baza studiului agrochimic pentru terenurile în cauză. În 

acest caz se aplică cantitatea de azot rezultată din calcul în funcție de 

producția planificată și gradul de aprovizionare a solului cu azot, cu 

condiția ca îngrășămintele organice (dacă sunt utilizate) să nu depășească 

170 kg N/ha/an. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

a. Prin formularea de la lit d, rezultă că orice exploatație agricolă care 

are terenuri la irigat are obligația de a întocmi studii de cartare 

agrochimică pentru stabilirea dozelor de azot care se pot aplica ca și 

fertilizare, chiar dacă nu depășește nivelurile maxime admise în 

SMR 1, art. 1, lit. c alin 2 pct. i.  

b. Problema de fond ridicată de noi și care o considerăm a fi eronată, 

se referă la prezența obligației de realizare de studii privind cartarea 

agrochimică în mod obligatoriu la terenurile irigate, ATUNCI 

CÂND NU SE DEPĂȘESC DOZELE MAXIME DE 

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOT, ADMISE la lit 1c din SMR 1 și 

care se pot utiliza în cazul terenurilor neirigate, fără a fi necesare 

realizarea de studii agrochimice. 

 Vă rugam să aveți în vedere că la nivel tehnic este unanim 

recunoscut în cazul culturilor realizate pe terenurile irigate, că 

productivitatea este net superioară comparativ cu cele la neirigat, aspect 

care duce și la un consum mai mare de îngrășăminte.  

Privitor la modul de aplicare al îngrășămintelor cu azot în cazul 

terenurilor irigate unde ar putea exista procesul de spălare (levigarea) a 

nitriților în profunzimea solului datorită irigațiilor, este de reținut poziția 

științifică Institutul National de Cercetări Pedologice și Agrochimice 

(INCPA) care a formulat ,,Codul de bune practici agricole pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole ”, asumat de către 

Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului, apelor și pădurilor prin 
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Anexa din 22/11/2005 la  Ordin nr. 1182 din 22/11/2005 Publicat in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 13/03/2006 Intrare in vigoare: 

13/03/2006) 

Astfel în ,,Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole ”, în preambulul capitolului 

XII. PREVENIREA POLUĂRII APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI A 

APELOR SUBTERANE CAUZATE DE FERTILIZANŢI ÎN CAZUL 

IRIGAŢIILOR ŞI UDĂRILOR se arată următoarea concluzie edificatoare 

în raport cu observația noastră și unde se arată următoarele: 

,,Gravitatea riscului de poluare cu nitrați a apelor depinde de o 

serie de factori, cum sunt: abundența nitraților existenți în sol, cantitatea de 

apă aplicată, metoda de irigare practicată, caracteristicile solului (în 

special permeabilitatea și capacitatea de reținere a apei), precum și 

cantitățile de nitrați preluate de cultură.  

Cu cât solul este mai permeabil și are o capacitate de reținere mai 

mică, cu atât riscul de poluare cu nitrați este mai mare. Astfel de condiții se 

întâlnesc în România numai pe soluri cu textură grosieră (soluri nisipoase) 

cu nivelul pânzei freatice situat la mică adâncime (cca. 2 m), intens 

culturalizate, pe care se aplică doze mari de îngrășăminte cu azot.  

Pe solurile irigate, cu textură mijlocie și fină, la care apa freatică 

este situată la adâncimi mai mari de 2 m riscul de disipare a nitraților în 

mediul ambiant este redus.”  

 În acest context considerăm că opinia științifică a celui mai 

specializat institut de cercetări din România în această problemă nu mai 

poate fi pusă în discuție, iar acesta arată că există un potențial risc minim 
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doar în zona terenurilor nisipoase (asta înseamnă doar zonele îndiguite din 

Dunăre, gen Insula Mare a Brăilei, Pietroiu, Roșeți, Borcea) și doar în cazul 

aplicării de cantități mari de azot la hectar, ceea ce pentru obținerea de 

producții medii de 10 -14 to/ha de porumb (care sunt uzuale la irigat în 

aceste zone) în conformitate cu normele stabilite de INCPA, ar trebui să se 

aplice 220 kg sa azot/ha, iar noi vorbim de respectarea cantităților maxime 

de la neirigat de 150 kg azot sa/ha.  

 

 

În concluzie vă propunem ca formularea în proiectul de Ordin să aibă 

următoarea formă: 

 

,,d) pentru exploatațiile care practică agricultura în sistem irigat și/sau 

neirigat şi care utilizează o cantitate mai mare de azot din îngrășăminte 

chimice decât cea prevăzută la lit. c) punctele (i), (ii) și (iii) este obligatorie 

întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru 

terenurile în cauză; ” 
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ECOSCHEMA ,,Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren 

arabil” 

 

1. TEXT PNS –La ,,Condiții generale” avem următorul text:  

,,Trebuie să cultive pe minim 5% din totalul terenului arabil declarat, 

culturi anuale bogate în proteină vegetală/leguminoase, 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, rapiță, 

floarea soarelui. ” 

 

 

2. TEXT PNS - La ,,Condiții specifice” avem următorul text: 

,, În cadrul tehnologiilor agricole în teren arabil benefice pentru mediu, 

fermierul trebuie să aplice la alegere două practici benefice pentru mediu, 

din cele patru de mai jos, după caz, în funcție de dotarea tehnologică de 

care dispune:   

a. Trebuie să aloce peste 3 % din terenul arabil pentru elementele 

neproductive (inclusiv teren lăsat pârloagă). Pentru calcularea proporțiilor 

diferitelor culturi, suprafața acoperită de o cultură poate include elemente 

 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

- Nu se menționează în fișa ecoschemei dacă pentru aceste culturi 

menționate în textul de mai sus se pot folosi produse fitosanitare? 

- Nu se menționează în fișa ecoschemei dacă suprafața de culturi 

anuale bogate în proteină vegetală/leguminoase, fixatoare de azot 

poate fi reprezentată și de suprafețele prevăzute în GAEC 8, dacă se 

merge pe procentul de 7%. 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAȚII LAPAR: 

- Prevederea că se pot alege 2 dintre cele 4 practici benefice este lipsită de 
fundament și discriminatorie pentru fermieri în condițiile în care : 

i. Practica de la litera ,,a”, este implicită în toate situațiile prin obligația 
de a respecta prevederile GAEC 8, care o include si este obligatorie în 
cazul tuturor plăților directe. 
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de peisaj care fac parte din suprafața eligibilă: arbori izolați, arbori în 

aliniament în cazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul 

solului nu depășește 2 m, pe care nu se poate desfășura activitate agricola; 

în cazul perdelelor forestiere lățimea acestora poate fi de maxim 30 de 

metri. 

b. Să practice DIVERSIFICAREA culturilor prin înființarea a mai 

multor culturi pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează: 

- în cazul suprafețelor cuprinse între 5 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 principală poate să acopere maximum 

75% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere 

împreună maxim 95% din terenul arabil;  

- Indiferent de mărimea exploatației pentru care solicita sprijinul prin 

aceasta eco-schemă, în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată 

în proporție de peste 75% cu iarbă / plante erbacee / leguminoase, sau 

acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, pe 

suprafața rămasă, cultura principală trebuie să ocupe maximum 80% din 

terenul arabil rămas.  

- perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea 

proporțiilor de constituire a practicii de diversificare a culturilor în terenul 

 
 
 
 
 
 
 

ii. Practica de la lit ,,b” este restrictivă pentru fermierii mici și 

mijlocii, în condițiile în care aplicarea tehnologiilor minimum 

till și no till este foarte scumpă, chiar prohibitivă pentru acestia. 
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arabil din cadrul exploatației este cuprinsa între mai — septembrie a anului 

de cerere; 

- Suprafețele pe care se seamănă un amestec de  semințe, indiferent 

de speciile incluse în amestec, sunt considerate acoperite cu o singură 

cultură. 

c. Să practice o tehnologie de agricultură de tip conservativ – “No tillage 

sau minimum tillage” pe toată suprafața exploatației sau pe o parte a 

exploatației, caz în care, este eligibil doar pe suprafața exploatată sub 

această formă agrotehnică.  

Pentru a deveni eligibil pe suprafața pe care nu practică o agricultură de 

tipul conservativ, fermierul este obligat să aplice practicile de diversificare, 

cu excepția cazului în care suprafața neacoperită de practica conservativă 

este mai mică de 5 hectare, caz în care nu mai este necesară diversificarea.  

d. Sa aplice practica de fertirigare rațională – care presupune 

administrarea nutrienților cu apa de irigare, funcție de stadiul de creștere 

și dezvoltare a plantelor, pe toată suprafața exploatației sau pe o parte a 

exploatației, caz în care, este eligibil doar pe suprafața exploatată sub 

această formă agrotehnică.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Practica de la lit ,,d” este discriminatorie deoarece fertirigarea 

este posibilă în general în cazul existenței de posibilități de 

irigare și în special în cazul irigării prin picurare. Suprafața 

teoretică pe care se poate aplica această practică este de sub 5%, 

iar în mod real existența irigării prin picurare reprezintă sub 1% 

din suprafața agricolă a țării. 
 

Considerăm că pentru a limpezi lucrurile și a fi o formulare fără 

ambiguități, se impune eliminarea literelor ,,c” și ,,d”. 
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PILON II (Agro mediu si clima) - Culturi verzi 
 

TEXT PNS : Cerinţe specifice intervenției „Culturi verzi”: 

 biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 

31 martie (P), 

 GAEC3 – este interzisă arderea miriştilor pe terenurile arabile şi a 

vegetaţiei pajiştilor permanente, cu excepția motivelor fitosanitare 

Încorporarea masei vegetale în sol, realizată o dată cu efectuarea 

lucrărilor de pregătire a terenului pentru înființarea culturii de primăvară, 

contribuie la creșterea nivelului de materie organică din sol, superior 

contribuției GAEC 3 la menținerea acesteia. În plus, sunt utilizate culturi 

fixatoare de azot.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

- Considerăm că obligația încorporării biomasei este o eroare, atât din 

punct de vedere tehnic, dar și pentru faptul că duce doar la creșterea 

numărului de lucrări mecanice și la stricarea unor tehnologii, în 

cazul ,,no till”, unde scopul este de a nu lucra solul, decât prin 

semănat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P a g i n a  9/9 |  

 

PILON II (Agro mediu și climă) - Pajiști cu înaltă valoare naturală 

(HNV) 
 

TEXT PNS - ,,varianta 3 – lucrări manuale pe pajişti utilizate mixt prin 

cosit și pășunat în zone cu înaltă valoare naturală 

Angajamente – condiții de eligibilitate: 

 angajamentele aplicabile variantei 2 se pot aplica pe o suprafață de 

maximum 200 ha; 

 angajamentele aplicabile variantei 3 se pot aplica pe o suprafață de 

maximum 150 ha. 

 

 

 

OBSERVAȚII LAPAR: 

- considerăm că introducerea variantei 3, privind cositul manual este 

fără obiect, deoarece este greu de controlat, există formule 

mecanizate ușoare și portabile pentru realizarea scopului, dar care 

sunt incluse la varianta 2. 

- Suprafata eligibilă de 150 ha pentru cosit manual în cazul unui 

singur beneficiar, considerăm că este exagerată și fără fundament 

tehnic. 

În concluzie propunem eliminarea variantei 3, nefiind decât o formulă 

teoretică dar fără aplicabilitate practică în mod real. 

 


