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Nr. 0102022022 /02.02.2022 

Domnului Adrian CHESNOIU 
MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
Doamnei Elena TATOMIR 
Director general Politici Agricole 
 
Spre informare : Doamnei Dana REBEGA 
Director general AM PNDR 

 
 

Subiect: Ref.: Intervenție - ANC SPEC - Zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
specifice 
 

Stimate domnule ministru, 

Stimată doamnă director general, 

 

 

Referitor la fișa intervenției ANC SPEC - Zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

specifice, Alianța pentru Agricultură și Cooperare vă supune atenției câteva observații legate de 

aplicarea noilor reguli privind delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, aspecte 

care au fost invocate cu ocazia ședinței comune din 31.01.2022. 

 

1. După prezentarea noii hărți, s-a invocat faptul că Reg. (UE) nr. 1305/2013 nu mai permite 

acordarea de plăți suplimentare pentru zonele cu constrângeri  prevăzute în exercițiul trecut 

și că avem o noua bază de determinare din care rezultă că am avea doar zona montană și 

Delta Dunării în categoria zonelor cu constrângeri naturale. Totuși, consultările publice au în 

vedere intervenții noi și care se supun noului Regulament, adică nr. 2115 din 2021 și nu 

Reg. (UE) 1305/2013, ocazie cu care facem următoarele precizări pe care dorim să le 

analizați și să decideți în consecință:  

 Articolul 71 din Regulamentul (UE)  nr. 2115 din 2021 alin 2 și 3 precizează faptul că trebuie să se 
țină cont de zonele delimitate conform delimitării din vechiul Regulament 1305 la articolul 32 și 
care a fost abrogat (prezentat și el mai jos).  

 Consultând cele doua articole plus prevederile de la anexele 3 (din Reg 1305/2013), observăm că 
toate zonele cu frig, zone cu durată mai mare a zilelor călduroase și zonele secetoase care 
îndeplinesc o anumită condiție conform anexei III, trebuiesc trecute la zone cu constrangeri. 
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Astfel, ne întrebăm care  baza de determinare s-a schimbat de la vechiul exercițiu financiar la 
cel nou? De ce anumiți fermieri au dreptul la o plată suplimentară pentru constrângeri și altii 
nu, în condițiile în care judecăm după același Regulament și regulile sunt aceleași ca și în 
exercitiul precedent? Dacă acest Regulament prevede că toți fermierii care se încadrează în 
anumite situații definite mai jos au dreptul la această plată, de ce noi aplicăm discriminatoriu? 

2. Mai mult, conform art. 72 din noul Regulament 2115/2021 și zonele Natura 2000 ar trebui să fie 
compensate pentru pierderile înregistrate, situație pe care noi nu o avem prevăzută. Dacă se 
consideră necesară argumentarea acestui aspect, putem reveni cu detalii furnizate de la 
fermieri din zonele Natura 2000 despre problemele cu care se confruntă (și nu sunt puține). 

Întrebare – de ce fermierii din zona Natura 2000 nu sunt trecuți și ei la constrângeri în 
conformitate cu prevederile Regulamentului? 

   

Articolul 71 – REGULAMENT 2115/2021 

Constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone 

(1)  Statele membre pot acorda plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor 

zone în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, 

pentru a contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 

alineatele (1) și (2).  

(2) Plățile în temeiul prezentului articol se acordă fermierilor activi în legătură cu zonele delimitate 

în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

(3) Statele membre pot realiza un exercițiu de reglare în conformitate cu condițiile prevăzute la 

articolul 32 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

(4) Statele membre pot acorda plăți în temeiul prezentului articol doar pentru a compensa beneficiarii, în 

întregime sau parțial, pentru costurile suplimentare și pierderile de venit aferente constrângerilor naturale 

sau altor constrângeri specifice din zona în cauză. 

(5) Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (4) se calculează, în ceea ce 

privește constrângerile naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone, în comparație cu zone care 

nu sunt afectate de constrângeri naturale sau de alte constrângeri specifice anumitor zone. 

(6) Plățile în temeiul prezentului articol se acordă anual per hectar de suprafață agricolă. 
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Articolul 32  - REGULAMENT 1305 /2013 Delimitarea zonelor care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice  

(1) Statele membre delimitează, pe baza alineatelor (2), (3) și (4), zonele eligibile pentru plățile prevăzute 

la articolul 31, în funcție de următoarele categorii: 

(a) zone montane; 

(b) zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative; și 

(c) alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice. 

(2) Pentru a fi eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 31, zonele montane prezintă o limitare 

considerabilă a posibilităților de utilizare a terenurilor și o importantă creștere a costurilor de producție din 

cauza: 

(a) existenței unor condiții climatice foarte dificile datorate altitudinii, care au ca efect diminuarea 

substanțială a perioadei de vegetație;b 

(b) prezenței în cea mai mare parte a zonei în cauză, la o altitudine mai mică, a unor pante care sunt prea 

abrupte pentru utilizarea mașinilor agricole sau care necesită utilizarea unor echipamente speciale foarte 

costisitoare, sau o combinație a acestor doi factori, acolo unde constrângerile generate de fiecare factor în 

parte sunt mai puțin accentuate, însă combinația dintre aceștia generează constrângeri echivalente. Zonele 

situate la nord de paralela 62 și anumite zone adiacente sunt considerate ca fiind zone montane. 

(3) Pentru a fi eligibile pentru plățile acordate în temeiul articolului 31, zonele care nu sunt zone montane 

sunt considerate ca fiind confruntate cu constrângeri naturale semnificative dacă cel puțin 60 % din 

suprafața agricolă îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile enumerate în anexa III la valoarea pragului 

indicată. Respectarea acestor condiții se asigură la nivelul unităților administrative locale (nivelul „LAU 

2") sau la nivelul unei unități locale clar delimitate care acoperă o singură zonă geografică, clară, continuă, 

cu o identitate economică și administrativă distinctă.  

 

 ANEXA III CRITERII BIOFIZICE PENTRU DELIMITAREA ZONELOR CARE SE 

CONFRUNTA CU CONSTRANGERI NATURALE CRITERIU DEFINIȚIE PRAG CLIMĂ  

-        Temperatură scăzută (*) Durata perioadei de vegetație (numărul de zile) definită în funcție de numărul 

de zile cu temperatură medie zilnică > 5 °C (LGPt5) sau ≤ 180 de zile 

-        Durata termică totală (grade-zile) pentru perioada de vegetație, definită în funcție de o temperatură 

medie zilnică acumulată > 5 °C ≤ 1 500 grade-zile 
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-        Secetă Raportul dintre precipitațiile anuale (P) și evapotranspirația potențială anuală (PET) 

P/PET ≤ 0,5 

 

 Articolul 72 REGULAMENT 2115/2021 

Dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii 

(1) Statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate 

din punerea în aplicare a Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE sau 2000/60/CE în condițiile prevăzute în 

prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea 

unuia sau mai multora dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2). 

(2) Plățile în temeiul prezentului articol se acordă fermierilor, deținătorilor de păduri și asociațiilor 

acestora, precum și altor gestionari de terenuri. 

(3) Când stabilesc zonele cu dezavantaje, statele membre pot include una sau mai multe dintre 

următoarele zone: 

(a)zonele agricole și forestiere Natura 2000 delimitate în temeiul Directivelor 92/43/CEE și 

2009/147/CE; 

(b)alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile 

activităților agricole sau forestiere și care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din 

Directiva 92/43/CEE, cu condiția ca zonele respective să nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 

delimitate incluse în domeniul de aplicare teritorială al fiecărui plan strategic PAC; 

(c)zonele agricole incluse în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice în temeiul Directivei 

2000/60/CE. 

(4)Statele membre pot acorda plăți în temeiul prezentului articol doar pentru a compensa beneficiarii, în 

întregime sau parțial, pentru costurile suplimentare și pierderile de venit aferente dezavantajelor 

specifice zonei în cauză, inclusiv pentru costuri tranzacționale. 

(5)Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (4) se calculează: 

(a)în ceea ce privește constrângerile care decurg din Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, în raport cu 

dezavantajele generate de cerințele care depășesc standardele GAEC relevante stabilite în capitolul I 

secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament; 
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(b)în ceea ce privește constrângerile care decurg din Directiva 2000/60/CE, în raport cu dezavantajele 

generate de cerințele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante, cu excepția SMR 

1, enumerată în anexa III la prezentul regulament, și standardele GAEC stabilite în capitolul I 

secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament.  

 (6)Plățile în temeiul prezentului articol se acordă anual per hectar. 

Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ati parcurs observațiile și avem convingerea că 
împreună cu echipa implicată în scrierea Planului Național Strategic veți găsi aceste argumente 
oportune și le veți susține! 

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații. 
 

ORGANIZAȚIE PREȘEDINTE SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ 

 

PRO AGRO 

 

Ionel ARION 

 

 
LAPAR 

 
Nicolae VASILE 

 

 

UNCSV 

 

Mircea BĂLUȚĂ 

 

 

 
APPR 

 
Nicolae SITARU 

 

 

 


