Subiectul - Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice
SMR 3 - Conservarea
habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră
sălbatică.
Subiectul - Peisaj, nivel minim de
întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj,
incluzând, unde este cazul, gardurile vii, iazurile,
şanţurile, arborii în aliniament, în pâlc sau izolaţi,
precum şi marginile câmpurilor şi terasele, precum
şi interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor
în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor,
luând măsuri pentru a preveni instalarea speciilor
de plante invazive.

Domeniul: SĂNĂTATEA PUBLICĂ,
SĂNĂTATEA ANIMALELOR ŞI
SĂNĂTATEA PLANTELOR
Subiectul - Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi a cerinţe generale ale
legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul
siguranţei produselor alimentare;
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor
substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a
substanţelor
betaagoniste
în
creşterea
animalelor.
Subiectul - Identificarea şi
înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi
înregistrarea suinelor;
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SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea
bovinelor;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea
animalelor din speciile ovină şi caprină.
Subiectul - Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi
eradicarea anumitor forme de encefalopatii
spongiforme transmisibile (EST).
Subiectul - Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a
produselor de protecţie a plantelor.
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Normele privind
EC O C O N D I ŢI O N A LI T A TE
A

în România

Domeniul: BUNĂSTAREA
ANIMALELOR
SMR 11 - Norme minime privind protecţia
viţeilor;
SMR 12 - Norme minime de protecţie a
porcinelor;
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.
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NORMELE PRIVIND
ECOCONDIŢIONALITATEA

NORMELE PRIVIND
ECOCONDIŢIONALITATEA

sunt OBLIGATORII pentru:

(conform art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea Politicii Agricole Comune
şi
Anexei
la
Proiectul
de
Ordin
MADR/MMSC/ANSVSA pentru aprobarea Normelor
privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri în România),
aplicabile începând cu 1.01.2015, includ:

A.
fermierii care solicită plăţi directe pe
suprafaţă.
B.

beneficiarii primelor anuale în cadrul:
măsurilor pentru împădurire şi crearea
de suprafeţe împădurite;
plăţi de agromediu şi climă;
plăţi pentru conservarea resurselor
genetice animale locale în pericol de abandon;
sprijin pentru conversia la metodele de
agricultură ecologică;



Cerinţele legale în materie de gestionare

(SMR) şi



Standardele privind Bunele condiţii
agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC),
referitoare la următoarele domenii:

sprijin pentru menţinerea practicilor de
agricultură ecologică;
plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice şi
plăţi
pentru
angajamente
de
silvomediu.
C.
fermierii care solicită sprijin pentru
sectorul vitivinicol, precum şi alte scheme şi
măsuri de sprijin din fonduri europene sau din
bugetul naţional pentru care se aplică normele
de ecocondiţionalitate în conformitate cu
reglementările în vigoare.


Mediu, schimbări climatice şi bune
condiţii ale terenurilor;

Sănătatea
publică,
sănătatea
animalelor şi sănătatea plantelor;

Bunăstarea animalelor.

Pentru anii 2015 şi 2016 normele privind
ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia
păstrării raportului dintre suprafaţa terenurilor
destinate pajiştilor permanente şi suprafaţa
agricolă totală, declarate de fermieri în anul
2007, numit raport de referinţă.

CERINŢE ŞI STANDARDE
PRIVIND

ECOCONDIŢIONALITATEA
Domeniul: MEDIU, SCHIMBĂRI
CLIMATICE ŞI BUNE CONDIŢII ALE
TERENURILOR
Subiectul - Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea zonelor
tampon de-a lungul cursurilor de apă;
GAEC 2 - Respectarea
procedurilor
de
obţinere
a
autorizaţiilor, în cazul
utilizării apei pentru
irigaţii în agricultură;
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane
împotriva poluării.
Subiectul - Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului
care să reflecte condiţiile locale specifice
pentru
limitarea
eroziunii;
GAEC
6
Menţinerea nivelului
de materie organică
din sol, inclusiv
interdicţia de a incendia miriştile arabile.

