CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” subpachetul 11.1 „Terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.1.1 „Conversia terenurilor arabile în pajiști”
Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL
Cerințe ce trebuie respectate pe parcursul celor 5 ani de angajament

Pe tot parcursul anului

Ținerea evidenței lucrărilor agricole
Interzicerea aratului și discuitului pajiștilor existente în fermă
Interzicerea acțiunilor de aerisire, irigare și accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament
Interzicerea pășunatului și a lucrărilor cu utilaje grele pe pajiștile inundate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor

Martie

Depunerea cererii unice de plată începând cu data de 1 martie
Depunerea documentelor ce fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor până cel târziu 10 octombrie a anului de campanie. Acestea se depun înainte de
efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului >300 ha și înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe
suprafeţe ale pachetului 300 ha.
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează primăvara)

Aprilie

Perioadă de depunere a cererii unice de plată
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează primăvara)

Mai

Depunerea cererii unice de plată până la data de 15 mai. Începând cu data de 16 mai se mai poate depune cererea unică de plată cu penalități de 1% pe zi de întârziere
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează primăvara)

Iunie

11iunie este data limită până la care se mai poate depune cererea unică de plată cu penalități de 1% pe zi de întârziere

Iulie

Efectuarea cositului. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelelor spre exterior, folosind un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol. Se va lăsa necosită până la 1
octombrie o suprafață de minim 20% și maxim 25% din parcelele aflate sub angajament
Masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului

August

Efectuarea cositului. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelelor spre exterior, folosind un dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol. Se va lăsa necosită până la 1
octombrie o suprafață de minim 20% și maxim 25% din parcelele aflate sub angajament
Masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează toamna)

Septembrie

Masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului
Se menține necosită până la 1 octombrie o suprafață de minim 20% și maxim 25% din parcelele aflate sub angajament
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează toamna)

Octombrie

10 octombrie este data limită de depunere a documentelor ce fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor
Înființare culturi perene pe toată suprafața aflată sub angajament (se face în primul an de angajament – dacă se înființează toamna)
15 octombrie este data limită pentru efectuarea cositului, inclusiv pe suprafațele care au fost lăsate necosite până la 1 octombrie
30 octombrie este data limită pentru strângerea masei vegetale cosite

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” subpachetul 11.1 „Terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.1.1 „Conversia terenurilor arabile în pajiști”
Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL
Anul N
Cerința
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Depunere cerere unică de plată
Ținerea evidenței lucrărilor agricole

Toti cei 5 ani de angajament

Interzicerea aratului sau discuitului pajiștilor existente în fermă
Înființare pajiște pe toată suprafața
aflată sub angajament (se face în
primul an de angajament)

Înființare culturi perene toamna
Înființare culturi perene primăvara

Efectuarea cositului suprafețelor pe care s-au înființat culturi perene*) se
face dinspre interiorul parcelei spre exteriorul parcelei, folosind un
dispozitiv pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol**) începând cu 1
iulie
Efectuarea cositului pentru suprafața care trebuie menținută necosită până
la 1 octombrie (minim 20% și maxim 25% din suprafața fiecărei parcele)
Strângerea masei vegetale cosite (nu mai târziu de 2 săptămâni de la
efectuarea cositului)
Interzicerea acțiunilor de aerisire, irigare și accelerarea drenajului natural
al pajiștilor aflate sub angajament
Interzicerea pășunatului și a lucrărilor cu utilaje grele pe pajiștile inundate
mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor

Depunerea documentelor ce fac dovada deţinerii competenţelor necesare
implementării angajamentelor***)
Legenda
Perioada in care se permite desfasurarea activitatii corespunzatoare cerintei
Perioada in care se interzice desfasurarea activitatii corespunzatoare cerintei
Perioada in care se mai pot depune cereri unice de plata cu penalitati de 1% pe zi (25 zile calendaristice dupa data de 15 mai)
Anul N - anul curent de angajament
*) Înființarea culturilor perene se va face obligatoriu în primul an de angajament pe toată suprafața angajată
**) Dispozitivul pentru protecția păsărilor cuibăritoare la sol este descris în fișa măsurii 10 în cadrul capitolului „Descrierea tipului operațiunii”
***) Documentele ce fac dovada deținerii competențelor se aplică la nivel de măsură și se depun:
înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha
înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha
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