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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) informează că a demarat Campania de infor-
mare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de 
Plată în anului 2018, sub sloganul : “Drumul către o 
agricultură performantă trece pe la APIA. Depune Ce-
rerea Unică de Plată și în 2018!”

 În conformitate cu prevederile legislației în vigoa-
re, Cererile Unice de Plată se depun la Centrele judeţe-
ne/locale APIA şi al Centrul Mu-
nicipiului Bucureşti, în perioada 
01 martie – 15 mai 2018. 

România, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, 
beneficiază de fonduri europe-
ne, prin aplicarea schemelor de 
plăţi/măsurilor de sprijin/aju-
toarelor, ca mecanisme de sus-
ţinere a producătorilor agricoli, 
respectiv: 

- schema de plată unică pe 
suprafaţă (SAPS), plata redis-
tributivă, plata pentru practici 
agricole benefice pentru climă 
şi mediu, plata pentru tinerii 
fermieri, schema de sprijin cu-
plat în sectorul vegetal și zo-
otehnic, schema simplificată 
pentru micii fermieri, ajutoarele 
naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul 
vegetal şi zootehnic. 

- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Mă-
sura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura 
ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se con-
fruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 

specifice (PNDR 2014-2020). 
În Campania 2018, completarea declaraţiei de 

suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia 
IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finaliza-
rea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online 
se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu 
primirea cererii unice de plată, după verificarea aces-
teia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi 

corectarea eventualelor probleme semnalate de către 
sistemul informatic. 

Același principiu se aplică și pentru fermierii, cres-
cători de animale, care vor completa Cererea unică 
de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu 
funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zo-

otehnic.  Fermierii vor depune la APIA o singură Cere-
re Unică de Plată, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe 
de teren în diferite localităţi sau judeţe! 

Cererile se depun la Centrele județene APIA în ca-
zul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 
50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul 
fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau ega-
lă cu 50 hectare teren agricol. 

Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prevede la art.7: 
„ (1) Beneficiarii plăţilor 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi 
la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) 
sunt fermierii activi persoa-
ne fizice şi/sau persoane ju-
ridice care desfăşoară o ac-
tivitate agricolă în calitate 
de utilizatori ai suprafeţelor 
de teren agricol şi/sau deţi-
nători de animale, potrivit 
prevederilor legislaţiei în 
vigoare..(…)” n) să prezinte 
la depunerea cererii unice 
de plată sau a modificărilor 
aduse acesteia documente-
le necesare care dovedesc 

că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, 
se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la 
starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă 
este cazul.” 

Zâmbetul sã vã fie mereu blând 
precum soarele primãverii. Inima 
sã vã tresarã mereu de bucurie 
la vederea primului ghiocel. Iar 
minunea renașterii naturii să vă 
aducă aminte că întotdeauna mai 
există o speranţă. 

O primăvară minunantă doresc 
tuturor doamnelor și domnișoarelor 
din comuna noastră!

  P R I M A R,
  Jr. Mădălin-Ion Ungureanu

DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ ÎN ANUL 2018

  Insp. Roxana Florentina ANTONESCU
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Documentele care fac dovada că terenul agricol 
se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate 
înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să 
fie valabile la data depunerii cererii. 

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilita-
tea documentelor aparţine fermierului şi/ sau autori-
tăţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. 

Arendatorul, concedentul, 
locatorul şi/sau comodantul 
nu beneficiază de plăţi pentru 
terenul/animalele arendat(e), 
concesionat(e) închiriat(e) și/sau 
împrumutate spre folosință. 

Fermierii care beneficiază de 
rentă viageră pentru suprafeţele 
arendate/înstrăinate conform Le-
gii nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţi-
ei, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu beneficiază de plata 
pentru terenul arendat/înstrăinat. 

Pentru a beneficia de spriji-
nul aferent schemelor de plată/
ajutoarelor naţionale fermierii 
trebuie să depună anual, la APIA, 
Cererea Unică de Plată şi să în-
deplinească condiţiile de eligibi-
litate conform legislaţiei comu-
nitare şi naţionale în vigoare. În cazul Măsurilor 10 şi 
11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice 
pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază con-
form Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020. Informații privind zonele eligibile pentru Mă-
sura 10, Măsura 11 și Măsura 13 se regăsesc în PNDR 
2014-2020, pe site-ul APIA, http://www.apia.org.ro/
ro/materiale-de-informare și la Centrele județene/lo-
cale APIA. 

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu 

suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din par-
cele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În 
cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor 
pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructi-
feri, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel 
puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr 
minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și 
solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie 
de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 

ha, conform art.8 alin.(1) lit.c) din OUG nr.3/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indi-
ferent că sunt persoane fizice sau juridice) trebuie să 
prezinte adeverinţa eliberată de către unităţile admi-
nistrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul 
agricol. 

La depunerea cererii unice de plată fermierul tre-
buie să prezinte toate documentele necesare care 
dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclu-
siv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, 

precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste 
documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii 
Cererii Unice de Plată şi trebuie să fie valabile la data 
depunerii cererii. 

Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol 
pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. 
Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, 
orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor 
de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campa-

niei 2018, trebuie să respecte normele de 
ecocondiționalitate, care cuprind Bune-
le Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi 
Cerinţele Legale în Materie de Gestionare 
(SMR), pe tot pacursul anului, pe toate par-
celele agricole din cadrul exploataţiei, indi-
ferent de mărimea lor. Informațiile detaliate 
pentru accesarea fiecărei scheme de plată/
măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu 
UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare 
rurală, pot fi consultate la centrele județene/
locale ale APIA și pe site-urile www.apia.org.
ro, www.madr.ro și www.pndr.ro. 

Pentru a utiliza eficient timpul pe care 
APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor în 
Campania 2018, rugăm fermierii să se pre-
zinte la data și ora la care sunt programați 
conform INVITAȚIEI primite. Informaţii re-
levante se regăsesc postate pe site-ul APIA 
www.apia.org.ro şi în ghidurile adresate 

fermierilor care solicită plăţi pe suprafaţă de la sedii-
le Centrelor Judeţene şi Locale ale Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură din fiecare judeţ. Pe 
site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la 
secţiunea Dezvoltare Rurală, puteţi accesa şi informa-
ţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014 – 2020. Materialele de informare referi-
toare la Campania de primire a Cererilor Unice de Plată 
în anul 2018 sunt disponibile pe pagina de început a 
site-ul APIA: www.apia.org.ro . 

DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ ÎN ANUL 2018

În conformitate cu prevederile art. 
51 din Constituţia României „cetăţenii 
au dreptul să se adreseze autorităţilor 
publice prin petiţii formulate în nume-
le semnatarilor” iar „autorităţile publice 
au obligaţia să răspundă la petiţii în ter-
menele şi în condiţiile stabilite potrivit 
legii”.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2002, art. 2, „prin petiţie se înţele-
ge cererea, reclamaţia, sesizarea sau 
propunerea formulată în scris sau prin 
e-mail, pe care un cetăţean ori o orga-
nizaţie legal constituită o poate adresa 
autorităţilor publice centrale şi locale, 
…”.

Activitatea de soluţionare a proble-
melor ridicate prin petiţii şi audienţe în 
semestru II anul 2017, a stat în centrul 
preocupărilor salariaţilor din aparatul 
de specialitate al primarului şi a insti-
tuţiilor din subordinea Consiliului local, 
sub directa conducere, coordonare şi 
supraveghere a Primarului comunei, 
cu respectarea prevederilor O.G. nr. 
27/2002 privind reglementarea activi-
tăţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 233/2002. Astfel, informez Consiliul 
Local al comunei Băleşti că, în semestrul 
II al anului 2017, în Registrul de Eviden-
ţă al Petiţiilor au fost înregistrate un nu-
măr total de 257 petiţii. Acestea au fost 
predate pentru soluţionare comparti-
mentelor de specialitate din aparatul 
de specialitate al primarului şi au primit 
răspuns în termen, neexistând plângeri 
p r i v i n d 
nesoluţio-
narea lor.

S i t u -
aţia peti-
ţiilor pe 
probleme 
se prezin-
tă astfel:

- Pe-
tiţii prin 
care se 
solicită eliberarea titlului de proprietate, 
adeverinţei de proprietate şi procesului 
verbal de punere în posesie, conform 
actelor anexate sau sentinţelor judecă-
toreşti, deplasarea unei comisii la faţa 
locului (stabilirea delimitării proprietă-
ţii, punerea în posesie, punerea în apli-

care a hotărârilor judecătoreşti) – 209.
În zilele de joi şi vineri ale fiecărei 

săptămâni specialiştii noştri fac depla-
sări în teren pentru rezolvarea proble-
melor ridicate de cetăţeni prin petiţii 
şi audienţe precum şi în vederea întoc-
mirii documentaţiei necesare eliberării 
titlurilor de proprietate, astfel în semes-
trul al II al anului 2017 au fost efectuate 

151 deplasări în 
teren.

Vă infor-
măm că în se-
mestrul II anul 
2017 au fost 
înaintate către 
O.C.P.I. Gorj un 
număr de 45 
de documen-
taţii în vederea 
emiterii titlului 

de proprietate, restul dosarelor fiind în 
lucru.

- Sesizări referitoare la construirea 
fără autorizaţie, construcţii executate 
fără respectarea legislaţiei în vigoare -5.

- Petiţii prin care se solicită rectifica-
rea titlului de proprietate, adeverinţei 

de proprietate sau procesului verbal de 
punere în posesie, conform actelor ane-
xate sau sentinţelor judecătoreşti – 18. 

- Diverse – 25.
Toate petiţiile sunt înregistrate la 

Compartimentul Secretariat şi Relaţii cu 
Publicul, soluţionarea acestora fiind de 
competenţa compartimentelor specifi-
ce, cu atribuţii în domeniu.

Termenul prevăzut de Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2002 pentru soluţi-
onarea petiţiilor este de 30 de zile, cu 
posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 
15 zile, în situaţia în care aspectele se-
sizate prin petiţie necesită o cercetare 
mai amănunţită.

În semestrul II anul 2017 au fost în-
registrate un număr de 184 audienţe 
pe linie de fond funciar, si 273 diverse, 
cetăţenii prezenţi la aceste audienţe 
primind lămuririle corespunzătoare la 
problemele ridicate.

Faţă de cele prezentate, asigur Con-
siliul Local al comunei Băleşti că rezol-
varea petiţiilor adresate de cetăţeni este 
şi va rămâne obiectivul nostru principal.

  Insp. Janina Cismaşu

I N F O R M A R E
privind modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetăţenii comunei prin petiţii şi audienţe în semestrul II/2017
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POMI FRUCTIFERI (SEMI N ȚOASE – 
SÂMBUROASE), ARBUȘTI, ARBORI ORNA-
MENTALI, PEPINIERE POMICOLE ȘI 
DENDROLOGICE

Pentru prevenirea și combaterea 
unor specii de ciuperci și bacterii ce pro-
voacă boli grave plantelor și a dăunăto-
rilor din rezerva biologică: păduchele 
din San Jose (Quadraspidiotus perni-
ciosus), păducehele țestos (Parthenole-
canium corni), ouă de afide (Aphis spp), 
acarieni (Tetranychus și Panonychus 
ulmi), păducehele lânos (Eriosoma la-
nigerum), psylide se recomandă exe-
cutarea tratamentului numai pe pomii, 
arbuștii fructiferi, arbori și arbuști orna-
mentali parcelele pe care a fost confir-
mată prezența acestora. Imediat după 
efectuarea lucrărilor de tăiere (rărire și 
fructificare) se recomandă efectuarea 
tratamentului fitosanitar prin îmbă-
ierea foarte bună a pomilor, arborilor, 
arbuștilor și speciilor din pepiniere.

Pentru focul bacterian al rozaceelor 
boala produsă de ag. pathogen (Erwi-
nia amylovora) se face tăierea ramurilor 
cu simpton la circa 50 cm sub limita prezentei 
simptomelor, iar întregul material vegetal va fi 
strâns și distrus prin ardere. Uneltele de lucru 
(foarfeci, fierăstrău)vor fi dezinfectate după fie-
care utilizare cu soluție cuprică 3%. Ulcerațiile de 
pe trunchi vor fi înlăturate inclusive o parte de 2 
cm din țesutul ce înconjoară ulcerația și rana se 
dezinfectează cu 1% oxiclorură de cupru, lucrare 
ce se face înainte de tăierile propriuzise din liva-
dă pentru a se evita răspândirea infecției la alte 
specii din jur. Se recomandă două tratamente: 
unul cu produse cuprice și unul cu ulei horticol.

1.Tratament cu produse cuprice (stro-
pirea albastră).
wALCUPRAL 5 PU = 0,2 % (la sâmburoase și 

alte specii) – 0,3 % semințoase (4,5 kg/1500 l 
apă), 2 kg/1000 l apă sau
wBOUILIE BORDELAISE WDG = 0,5% (5kg/la 

sâmburoase – 7,5 kg la semințoase).

2.Tratamentul se aplică la 10-12 zile 
de la primul folosind următoarele PPP.
wMOSPILAN 20 SG
(KRIMA 20 SG a două denum. comercială) = 

0,450 kg/ha + TOIL (0,5%) –adjuvant pe bază de 
ulei vegetal) sau
wNUPRID OIL 004 = 1,5% (22,5 litri în 1500 li-

tri apă la semințoase iar la sâmburoase 15 litri în 
1000 litri apă sau 150 ml la 10 litri apă)  sau
wCONFIDOR OIL SC 004 = 1,5% (22,5 l/ha la 

BULETIN DE AVERTIZARE
”A preveni este mai simplu decât a vindeca”

Data
efectuării

tratam.
(ziua,
Luna,
Anul)

Cultura
şi

locul
unde
este

situat
terenul
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aplicării

Tratamentul efectuat Nume,
Prenume

pers.
responsa

bile de efect, 
tratament. 
Semnătură

Data
inceperii
Recoltării

produsului
agricol

Nr. si Data
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prin care
sa dat in
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de

daunare:
Boli/

Dăunători/
buruieni

Denu 
mirea
Ppp

folosit

Doza
Omo logata

/doza
folo sita

Su pra faţa
(ha)

Cantit.
Utili zate

(kg,L)

semințoase la 1500 l apă, iar la sâmburoase 15 
litri/ha la 1000 litri apă).

ATENȚIE!!! Nu se vor combina produse pe 
bază de cupru cu produse pe bază de ulei. Se 
vor folosi numai produse de protecția plantelor 
omologate. 

Nu se vor executa tratamente la temperature 
sub 5-6 grade Celsius, vânt puternic și ploi). Citiți 
cu atenție prospectele produselor de protecția 
plantelor înainte de utilizare.

Se pot utiliza și alte și alte produse de protecția 
plantelor omologate ce se găsesc în PEST EX-
PERT cu acțiune similară pentru agenții de dău-
nare avertizați. Referințe:htpp://www.madr.ro/
ro/fitosanitar:html-htpps: //aloe..anfdf.ro, apoi 
tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLĂ-guest 
și dați căutare în PEST-EXPERT. 

Folosiţi echipament de protecţie (halat, oche-

lari, mănuşi) la mânuirea produselor de protec-
ţia plantelor.

Alte recomandări:
Tratamentul trebuie făcut în prima par-

te a zilei ca până la venirea serii soluția să 
fie uscată pe trunchi și ramuri. Luați măsuri 
pentru protecția mediului, a animalelor, 
respectați normele de lucru cu produse de 
protecţia plantelor, pe cele de sănătate şi 
securitate în muncă. Să respecte condiţii-
le de depozitare, manipulare si utilizare a 
produselor de protecţia plantelor în explo-
ataţiile agricole conform „Ghidului de bune 
practici de utilizare şi depozitare a ppp., ela-
borat de Autoritatea Naţională Fitosanitară. 
Referinte: http://www.madr.ro/ norme -de- 
eco-conditionalitate-in-domeniul- fitosani-
ar.html.” 

Să păstraţi o perioadă de cel puţin 3 ani 
documentele de evidenţă contabilă a ppp. 
depozitate şi utilizate în exploataţie.

Pentru protecţia familiilor de al-
bine împotriva intoxicaţiilor cu ppp,  
respectaţi măsurile prevăzute prin 
ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 

68/1992 al M.Mediului, nr.l5b/3404/1991 al De-
partamentului pentru Administraţie Locală, nr. 
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si 
nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Al-
bine din România, Legea nr.383/2013 a apicul-
turii completate cu Protocolul de colaborare 
nr.3242/F/21.10.2016 încheiat între Autoritatea 
Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor 
Apicole din România, privind implementa-
rea legislaţiei, în vederea protecţiei fami-
liilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu 
ppp.

ATENŢIONARE! Fiecare utilizator de ppp 
(persoane fizice sau juridice) trebuie să deţină 
registrul privind evidenţa tratamentelor fitosan-
itare după următorul model:

Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))
Producătorul agricol numerotează paginile re-

gistrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) 
se menţionează câte pagini conţine registrul, pur-

tând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului 
sau administratorului societăţii.

  Ref. Liliana-Victoriţa Bălănescu

Oficiul Fitosanitar Gorj ne-a transmis buletinul de avertizare nr.2/06.02.2018, întocmit de către ing. Ungureanu Constantina 
prin care ne informa că, în perioada repausului vegetative, când condițiile meteorologice sunt prielnice: temperatura peste 5 
grade Celsius, zile însorite, fără vânt, scoarța pomilor, arborilor-arbuștilor (fructiferi și ornamentali) a speciilor pomicole și 
dendrologice din pepiniere, trebuie să fie  uscată, fără chiciură și gheață, se recomandă un tratament fitosanitar la următoare-
le grupe de plante sau culture:
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   Continuare în pag. a VII-a

În anul 2018 puteți beneficia de sprijin finan-
ciar din fonduri europene şi de la bugetul naţi-
onal în cadrul următoarelor scheme de plată/
măsuri de sprijin/ ajutor: 

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 
2.Plata redistributivă; 
3. Plata pentru practici agricole benefice pen-

tru climă şi mediu; 
4.Plata pentru tinerii fermieri; 
5. Plata pentru micii fermieri; 
6.Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): 
ANT 1 - culturi în teren arabil; 
ANT 2 - in pentru fibră; 
ANT 3 - cânepă pentru fibră; 
ANT 4 - tutun; 
ANT 5 - hamei; 
ANT 6 - sfeclă de zahăr; 
ANTZ 7 -bovine-lapte; 
ANTZ 8 -bovine-carne; 
ANTZ 9 - ovine/caprine. 
Pentru pajiştile comunale concesionate / 

închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile 
crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot 
fi: 

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura 
cu animale pentru suprafaţa de pa-
jişte concesionată / închiriată. Cal-
culul suprafeţelor aferente fiecărui 
membru se efectuează proporţio-
nal cu numărul de UVM ale fiecărui 
membru în parte cu care asigură cel 
puţin încărcătura minimă de anima-
le de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la 
data depunerii Cererii unice de pla-
tă, pentru suprafaţa concesionată/
închiriată de către asociaţie. 

b) asociaţia crescătorilor de ani-
male care asigură încărcătura cu 
animalele membrilor asociaţiei pe 
suprafaţa de pajişte concesionată / 
închiriată de minimum 0,3 UMV / ha, prin păşu-
nat sau care efectuează activitatea agricolă pe 
suprafaţa concesionată / închiriată, asigurând 
cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 
UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în 
exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul 
naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatu-
lui/ tabere de vară. 

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau 
comodantul nu beneficiază de plăţi pentru te-
renul/ animalele arendat(e), concesionat(e), 
închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă. 

OBLIGAŢII: 
l Să fii înregistrat în Registrul Unic de Identi-

ficare, administrat de APIA; 
l Să depui o singură cerere de plată la central 

local/ judeţean APIAunde eşti arondat; 
l Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru 

plăţile directe / măsurile de mediu şi climă; 
l Să declari corect toate suprafeţele şi cultu-

rile şi/sau efectivele de animale; 
l Să identifici şi să delimitezi corect fiecare 

parcelă agricolă utilizată; 

l Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu 
documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest 
lucru; 
l Să respecţi normele de ecocondiţionalitate 

(GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a fer-
mei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme 
atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie 
de gravitatea, amploarea şi caracterul repetat al 
nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector 
vegetal şi zootehnic; 
l Dacă soliciţi sprijinul cuplat în sectorul zo-

otehnic, trebuie să îndeplineşti condiţiile speci-
fice. 
l Să permiţi efectuarea controalelor, de că-

tre APIA sau de către alte organisme abilitate în 
acest sens. În caz contrar, poţi fi exclus de la pla-
tă! 

DOCUMENTE NECESARE: 
l Copie CI/BI/ paşaport; 
l Pentru persoanele juridice - actele care 

atestă forma de organizare, înregistrarea fisca-
lă şi numirea/ desemnarea unui administrator, 
după caz, în original; 
l Dovadă cont bancar activ; 
l Documente specifice, diferenţiate pe tipul 

de sprijin solicitat; 
l Documentele necesare care dovedesc utili-

zarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care 
conţin zone de interes ecologic, precum şi a ani-
malelor declarate.
l Beneficiarii M11 trebuie să depună odată 

cu cererea unică de plată sau până la termenul li-
mită de depunere a cererii, copia contractului în-
cheiat între organismul de control și beneficiar, 
copia fișei de înregistrare a beneficiarului în agri-
cultura ecologică și Registrul parcelar conform 
Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu 
modificările și completările ulterioare. Acestea 
trebuie să fie vizate de către Direcția Agricolă 
Județeană și să fie valabile pentru anul în curs. 

Responsabilitatea privind legalitatea şi vala-
bilitatea documentelor aparţine fermierului şi/
sau autorităţii care a emis/atestat aceste docu-
mente, după caz.” Dacă nu respecţi toate condi-
ţiile şi obligaţiile care îţi revin, se aplică sancţiuni 
sau chiar excluderea de la plată! 
l Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi 

naţionale, orice fermier care solicită plăţi în ca-

drul schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate 
mai sus trebuie să respecte normele de ecocon-
diţionalitate pe tot pacursul anului, pe toate par-
celele agricoledincadrulexploataţiei, indiferent-
de mărimealor. 
l Pentru măsurile compensatorii de dez-

voltare rurală se aplică cu prioritate cerințele 
specifice acestor măsuri, iar elementele privind 
ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angaja-
mentele asumate în cadrul acestor măsuri. 
l Nerespectarea de către femieri a norme-

lor de ecocondiţionalitate conduce la reduce-
rea plăţilor sau excluderea de la plată a cererii 
de sprijin, pe unul sau mai mulţi ani, după caz. 
Îţi recomandăm ca, înainte de a veni la Centrele 
APIA, să te prezinţi la Primărie pentru a verifica 
în Registrul Agricol situația terenului pe care îl 
utilizezi, în vederea eliberării adeverinţei de că-
tre primării conform înscrisurilor din Registrul 
Agricol, aferente anului de cerere, iar dacă ai în 
exploatație și animale să verifici situația aces-
tora în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) 
cu ajutorul medicului veterinar concesionar, 
asociației sau propriilor evidențe, dacă este uti-
lizator SNIIA. 

Dacă soliciţi sprijin cuplat, veri-
ficarea animalelor în RNE trebuie 
făcută atât la data de referinţă cât 
şi la data depunerii Cererii Unice de 
Plată. 

 7. Sprijinul cuplat pentru: 
7.1.Soia; 
7.2.Lucernă 
7.3_4.Leguminoase boabe pen-

tru industrializare (mazăre şi faso-
le); 

7.5. Cânepă pentru ulei şi/sau 
fibră; 

7.6. Orez; 
7.7. Sămânţă de cartof; 

7.8. Hamei; 
7.9.Sfeclă de zahăr; 
7.10.Tomate pentru industrializare cultivate 

în câmp; 
7.11. Castraveţi pentru industrializare culti-

vaţi în câmp; 
7.12_13. Legume cultivate în spaţii proteja-

te (legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, 
ardei, varză timpurie şi extratimpurie şi legume 
cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete, ar-
dei şi varză); 

7.14_17. Fructe destinate industrializării (pru-
ne, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre) pentru 
obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; 

7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară 
pentru industrializare; 

7.19. Ovine; 
7.20. Caprine; 
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii aces-

tora; 

DRUMUL CĂTRE O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ TRECE PE LA A.P.I.A.

  ȘEF SERVICIUL AGRICULTURĂ,
  ec. Pompilia Spineanu
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 ' Urmare din pag a VI-a 
7.22. Vaci de lapte; 
7.23. Bivoliţe de lapte; 
7.24. Viermi de mătase. 
8. Măsura 10 –Agro-mediu şi climă: 
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală 

(HNV) 
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale 

(aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) va-
rianta 2.1 / varianta 2.2 – lucrări manuale / cu 
utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca 
fânețe 

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări 
l sub-pachetul 3.1 – Crex crex 
varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manua-

le / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru 
Crex crex 
l sub-pachetul 3.2 – 

Lanius minor și Falco ves-
pertinus 

varianta 3.2.1 / varianta 
3.2.2 – lucrări manuale / 
cu utilaje uşoare pe pajiști 
importante pentru Lanius 
minor și Falco vespertinus 

Pachetul 4 –culturi ver-
zi 

Pachetul 5 – adaptarea 
la efectele schimbărilor 
climatice 

Pachetul 6–pajiști imp
ortantepentrufluturi(Mac
ulineasp.) 

varianta 6.1 / varianta 
6.2 – lucrări manuale / cu 
utilaje ușoare pe pajiști 
importante pentru fluturi 
(Maculinea sp.) 

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta 
ruficollis) 

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă 
din rase locale în pericol de abandon Ovine; Ca-
prine; Bovine - taurine și bubaline; Ecvidee; Por-
cine. 

NOU! Pachetul 9 - terenuri agricole impor-
tante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare 
mică (Aquila pomarina) 
l sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile impor-

tante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare 
mică (Aquila pomarina) 
l sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente 

importante ca zone de hrănire pentru acvila 
țipătoare mică (Aquila pomarina) 

varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manual 
/ cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru 
acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) 

NOU! Pachetul 10 - refugii ecologice pe te-
renuri arabile pentru speciile de păsări comune 
asociate terenurilor agricole 

NOU! Pachetul 11 - terenuri agricole impor-
tante pentru dropie (Otis tarda) 

l sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile impor-
tante pentru dropie (Otis tarda)

 varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile 
în pajiști 

varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru 
dropie (Otis tarda) pe teren arabil 
l sub-pachetul 11.2 – pajiști importante 

pentru dropie 
varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 

11.2.3 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare / cu 
utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie 
(Otis tarda) 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin 
pachetele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ale acestei mă-
suri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT 
eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. 

În acest sens, vă rugăm să consultați listele cu 
UAT-urile eligibile afișate la centrele județene/
locale. 

9. Măsura 11 - Agricultura ecologică: 
l Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia 

la metodele de agricultură ecologică 
l Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea 

practicilor de agricultură ecologică Pachetul 1 – 
culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plan-
te de nutreț) 

Pachetul 2 – legume 
Pachetul 3 – livezi 
Pachetul 4 –vii 
Pachetul 5 –plante medicinale și aromatice 
Pachetul 6 –pajiști permanente: 
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe 

suprafețe fără angajament M.10) 
NOU! varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligi-

bile și numai împreună cu un angajament M.10) 
10. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se con-

fruntă cu constrângeri naturale sau alte con-
strângeri specifice: 
lSub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în 

zona montană; 
l Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pen-

tru zone care se confruntă cu constrângeri natu-
rale semnificative; 
l Sub-măsura 13.3 - Plăţi compensatorii pen-

tru zone care se confruntă cu constrângeri spe-
cifice. 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin 
prin această măsură parcelele trebuie să fie situ-
ate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în 
PNDR 2014-2020. Informațiile detaliate pentru 
accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de 
sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT eligibi-
le pentru M.10, M.11, M.13, pot fi consultate la 
centrele județene/locale ale APIA și pe site-urile 
www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro. 

CONDIȚII GENERALE DE 
ELIGIBILITATE: Precizăm că 
sunt eligibile la plată exploataţii-
le cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) 
hectar, formate din parcele agri-
cole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 
hectare. În cazul viilor, livezilor, 
culturilor de hamei, pepinierelor 
pomicole, pepinierelor viticole 
sau al arbuştilor fructiferi, supra-
faţa minimă a parcelei trebuie 
să fie de cel puţin 0,1 hectare și/
sau, după caz, să dețină un nu-
măr minim de animale. Pentru le-
gumele cultivate în sere și solarii, 
suprafața minimă a exploatației 
trebuie să fie de de 0,3 ha, iar 
suprafața minimă a parcelelor de 
0,03 ha. 

Fermierii care deţin parcele 
agricole cu o suprafaţă de până la 

0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare în 
cererea unică, cu condiţia ca suprafața însumată 
a acestor parcele să nu depășească 1 (un) hec-
tar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere 
pentru nicio plată directă bazată pe suprafață, 
nu au obligația de a-și declara parcelele agricole, 
dacă suprafața totală nu depășește 1(un) hectar. 
În toate cazurile, trebuie declarate toate parce-
lele agricole şi toate zonele de interes ecologic, 
confom art. 8 alin. (1) lit. c), f ), f1), din OUG nr. 
3/2015 cu modificările şi completările ulterioa-
re. Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 
2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole 
(Măsurile 10, 11 și 13) sunt eligibile la plată ex-
ploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, 
formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel 
puţin 0,3 hectare. 

BENEFICIARII PLĂŢILOR directe și ai măsurilor 
de mediu și climă sunt fermierii activi persoane 
fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o 
activitate agricolă în calitate de utilizatori legali 
ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători 
legali de animale, potrivit legislației în vigoare. 
Prin excepţie, pentru accesarea Măsurii 10 nu 
este necesară calitatea de fermier activ.

DRUMUL CĂTRE O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ TRECE PE LA A.P.I.A.
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Sunt sezoniere cu răceli determinate de rhinovirusuri și 
virusuri paragripale la începutul și sfârșitul primăverii, în timp 
ce RSV și coronavirusurile produc epidemii iarna și primăvara. 
Enterovirusurile cel mai adesea produc îmbolnăvirea vara, dar 
pot apare și pe parcursul anului. Adenovirusurile declanșează 
endemii în colectivități gen cazărmi militare, centre de îngriji-
re medicală și spitale azil.

Virusurile în număr de peste 200 de tipuri:
- rhinovirusuri: există peste 100 de tipuri și determină cele 

mai multe răceli (cca 50%);
- coronavirusuri: implicate în 10-15% din răceli;
- virusurile gripale: 5-15%; 
- virusurile paragripale și virusul sincitial respirator (RSV): 

câte 5% fiecare;
- adenovirusuri și enterovirusuri (echo and coxsackie): mai rar.
Viroza respiratorie - cauze, transmitere
Majoritatea virusurilor determină îmbolnavirea 

doar o singură dată, dar din cauza numărului mare 
de virusuri, o persoană poate avea răceli de mai mul-
te ori de-a lungul vieții, astfel un adult are în medie 
două-trei răceli/an.

Vârste extreme: copii și vârstnici.
- colectivități: creșe, grădinițe, azile de bătrâni.
- boli cronice debilitante: diabet zaharat necontrolat, 

denutriție, afecțiuni respiratorii preexistente.
- deficiențe imunologice congenitale: hipogamaglobuli-

nemie.
- afecțiuni autoimune sau tratament imunosupresor.
- contactul prelungit sau repetitiv cu personele răcite.
- fumatul țigaretelor.
- odihna insuficientă sau tulburări de somn.
Contact direct: cu mâinile contaminate ale persoanei 

bolnave. Persoanele răcite care tușesc sau strănută în palmă, 
rețin pe mâinile lor virusurile care pot supraviețui pe piele 
cca. două ore și pot fi transmise mai departe unei alte persoa-
ne prin atingerea mâinilor. Dacă se spală pe mâini nu se infec-
tează, în schimb dacă își ating cu mâinile ochii, nasul sau gura, 
indivizii nou contaminați se infectează și vor dezvolta răceala.

Contact indirect: cu obiecte contaminate de către per-
soanele bolnave. Anumite virusuri de răceală pot supraviețui 
câteva ore pe obiecte contaminate de persoanele bolnave 
cum ar fi pe suprafața telefonului, clanțele de la uși etc. Prin 
atingerea acestor suprafețe și apoi atingerea ochilor, nasului, 
gurii, se produce infectarea.

Pe calea aerului: prin inhalarea particulelor virale elimi-
nate de persoanele bolnave.  Prin tuse sau strănut, persoa-
nele pot împrăștia în aer particule mici de secreții care conțin 
virusuri și care pot fi proiectate la distanță de cca. 2 m, ceea ce 
le permite să contamineze indivizii din jur prin contactul cu 
ochii, nasul sau gura acestora și are loc declanșarea infecției. 
Majoritatea virusurilor de răceală nu se transmit prin saliva.

Simptome de viroză respiratorie
Perioada de incubație (de la momentul contaminării până 

la apariția infecției) este de    24-72 ore. Simptomele apar ca ur-
mare a răspunsului imun al organismului împotriva infecției.

Simptomele variază de la o persoană la alta, dar cele 
mai frecvente sunt simptomele de rinită (inflamația mu-
coasei nasului) cu nas înfundat, strănut și secreții nazale 
care apar în primele zile. Tabloul clinic include uneori și 
dureri în gât (cu durata scurtă), dureri de cap, conjuncti-
vită -ochi roșii, fără febra în cazul adulților (febra apare la 
copii). Rareori apare și tuse în a patra sau a cincea zi când 
simptomele nazale sunt aproape dispărute. Secrețiile 
nazale uneori devin purulente (de culoare galben-ver-
zui) în absența unei suprainfecții bacteriene și semnifică 
infectarea sinusurilor. Examenul clinic nu evidențiază 
modificări în pofida disconfortului subiectiv al pacien-
tului. Durata răcelii este în medie de o săptămâna, deși 
în 25% din cazuri se poate prelungi până la 2 săptămâni 
(ex. în caz de imunitate scăzută).

Investigații radioimagistice și de laborator
Nu necesită investigații suplimentare întrucât este o 

afecțiune ușoară care trece în cca. o săptămâna. Investigațiile 
sunt necesare în caz de apariție a complicațiilor cum ar fi si-
nuzita (radiografie de sinusuri) sau pneumonie (radiografie 
pulmonară, examen bacteriologic la sputei).

Diagnosticul de viroză respiratorie
Diagnosticul pozitiv: se stabilește pe baza tabloului 

clinic sugestiv cu fenomene de rinită acută la o persoană ve-
nită în contact recent cu cineva “răcit”.

Diagnosticul diferențial:
-Gripa: febra înaltă, dureri de cap, dureri de mușchi.
- Faringita: predomină și persistă durerile în gât cu dificul-

tate la înghițirea alimentelor.
- Bronșită acută: tabloul clinic este dominat de tuse per-

sistentă.
- Sinuzită bacteriană acută: secreții nazale purulente, du-

reri de cap la nivel facial.
- Rinită alergică: secreții nazale apoase la o persoană cu 

alergii cunoscute.
- Infecția cu borderella pertussis: începe ca o raceală, dar 

apare tuse foarte supărătoare în accese puternice, durata tu-
sei fiind de câteva săptămâni.

Conduita terapeutică (tratament)
Nu există un tratament specific pentru virozele respira-

torii. Tratamentul are rolul să amelioreze simptomele, dar nu 
scurtează sau vindecă raceală.

Nu se utilizează antibiotice, doarece nu acționează 
pe virusuri, iar reacțiile secundare sunt mai mari da-
cât beneficiile. Antibioticele se folosesc doar atunci 
când se constată suprainfecție bacteriană. Răceala tre-
ce și fără tratament, dar există situații când simptomele au o 
durată mai mare de cca. 2 săptămâni și necesită tratare.

- Congestie nazală: medicamente cu rol decongestionant 
(care conțin pseudoefedrină) și antihistaminice (ex. difenhi-
dramina), dar și inhalatoare nazale cu ipratropium bromid sau 

oximetazolină, ultima nu mai mult de 3 zile - risc de agravare 
a congestiei nazale.

- Dureri de cap si de gât: antiinflamatoare de tip acetami-
nophen, naproxen, ibuprofen

- Tuse: expectorante- guaiafenezină sau antitusive- dex-
trometorfan în funcție de tipul tusei.

- Alternative terapeutice: încălzirea și umidificarea aerului 
din locuință.

Viroza respiratorie: Evoluție, Complicații, Profilaxie
În majoritatea cazurilor, răcelile sunt ușoare și durează 3- 7 

zile, deși unele persoane pot continua să aibă simptome (tuse, 
strănut, nas înfundat) până la 2 săptămâni. Unele virusuri res-
piratorii pot deprima sistemul imunitar sau pot leza tractul 
respirator facilitând apariției unei noi infecții virale (cu un alt 
virus) sau infecții bacteriene rezultând complicații de tipul:

- Sinuzita acută: este cea mai frecventă complicație și de 
obicei este cauzată de virusuri, mult mai rar de suprainfecție 
bacteriană, simptomele fiind comune: secreții nazale cu pier-
derea mirosului, dureri la nivelul feței sau al dinților, presiune 
în urechi.

- Otită medie acută: presupune inflamația urechii me-
dii (din spatele timpanului) datorită comunicării faringelui cu 
urechea printr-un canal numit trompa lui Eustachio.

- Infecții de tract respirator inferior (trahee, bronhii): 
bronșită acută, pneumonie, exacerbari de astm bronșic, hi-
perreactivitate bronșică, tuse convulsivă (măgărească).

- Bronșită acută: este generată cel mai frecvent de către 
virusul sincitial respirator care afectează copii, vârstnici și per-
soanele cu imunitate scăzută.

- Pneumonie: febra, tuse persistentă și modificări tipice 
pe radiografie.

- Multe exacerbari de astm bronsic (cca. 40%) sunt 
declanșate de viroze de căi respiratorii superioare pe primul 
loc fiind rhinovirusul.

- Hiperreactivitatea bronșică: rhinovirusul induce 
modificări de reactivitate la nivelul căilor aeriene inferioare 
(îngustarea bronhiilor) cu tuse persitentă, fenomene care dis-
par după cca. 4 săptămâni. Persistența acestor modificări mai 
mult de 4-6 săptămâni orientează diagnosticul către un astm 
bronșic la debut.

- Tusea convulsivă: suprainfecție cu bacteria pertussis 
cu episoade paroxistice de tuse

Spălarea mâinilor este un mod esențial și extrem de efi-
cient pentru a preveni răspândirea infecției. Spălarea mâini-
lor se face cu apă și săpun timp de 15-30 secunde, acordând 
o atenție deosebită unghiilor, spațiului dintre degete și la 
nivelul încheieturilor, cu clătirea ulterioară a mâinilor și uti-
lizarea unui prosop personal. Produsele pe bază de alcool 
sunt o alternativă bună pentru dezinfectarea mâinilor.

Soluția trebuie întinsă pe toată suprafața mâinilor, dege-
telor și încheieturilor până se usucă. Soluțiile dezinfectante 
destinate mâinilor se pot folosi în mod repetat, fără a irita 
pielea sau a-și pierde eficacitatea. De asemenea, mâinile tre-
buie spălate înainte de a găti și a servi alimente, după mer-
sul la baie, după tuse, suflarea nasului sau strănut în palmă.

Dacă se vine în contact direct cu persoane bolnave, 
atunci trebuie evitată atingerea ochilor, nasului sau gurii 
cu mâinile contaminate cu secreții. În plus, este indicată 
utilizarea de servețele pentru a acoperi nasul și gura în caz 
de strănut sau tuse, cu aruncarea imediată a servețelelor și 
spălarea mâinilor. Strănutul sau tusea pe mânecă de la hai-

ne (la interiorul cotului ) reprezintă alte modalități de a reține 
saliva și secrețiile și de a nu contamina mâinile. Strănutul și 
tusea fără acoperirea gurii pot răspândi infecția persoanelor 
din apropiere.

Asistent medical comunitar, Carmen Monica HOMESCU
Asistent medical comunitar, Ionelia ENEA

Asistent medical comunitar, Daniela ANINOIU
Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina GIORGI

Mediator sanitar, Angela Mirela CIDOIU

Răceala este o infecție acută virală ușoară și autolimitată a tractului respirator superioar (nas, gât) care determină simptome variabile de 
tip strănut, nas înfundat, secreții nazale, gât iritat, febră mică și dureri de cap. Răceala este o afecțiune des întâlnită în țara noastră în special 
în sezonul rece. Viroza respiratorie se regăsește și sub denumirea de IACRS- infecție acută a căilor aeriene superioare.


