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 11.2 „Pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.2.2 „Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)”
Categoria de folosință a terenului: PAJIȘTI PERMANENTE
Cerințe ce trebuie respectate pe parcursul celor 5 ani de angajament
Pe tot parcursul
anului

Ianuarie/Februarie

Ținerea evidenței lucrărilor agricole
Interzicerea utilizării fertilizanților chimici și a pesticidelor
Interzicerea aratului și discuitului pajiștilor existente în fermă
Interzicerea acțiunilor de aerisire, irigare și accelerare a 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
Interzicerea desfășurării oricăror lucrări agricole pe timpul nopții
Interzicerea deversării directe sau a descărcării pe teren a produselor ce conţin substanţe periculoase (condiție de bază relevantă - GAEC3)
Asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosit cel puțin o dată pe an (condiție de bază relevantă - GAEC 7.3). Pășunatul se va efectua cu max. 1 UVM/ha, numai de la 1 iunie.
Interzicerea lucrărilor cu utilaje grele pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Sunt permise lucrările operate cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică
de deplasare)
Interzicerea aplicării gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă (condiție de bază relevantă - SMR 1)

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 (aplicabile la nivel de măsură). Acestea 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 și înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu
angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha.
Interzicerea aplicării gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până la data de 15 martie (condiție de bază relevantă - SMR 1)
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha începând cu data de 16 martie.

Aprilie

Perioadă de depunere a cererii unice de plată
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

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.
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Iunie

11 iunie este data limită până la care se mai poate depune cererea unică de plată cu penalități de 1% pe zi de întârziere
Pășunatul se poate efectua cu maxim 1UVM/ha începând cu 1 iunie
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd până în formă solidă sau lichidă în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie/Decembrie

Efectuare cosit. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelelor spre exterior. Se va lăsa necosită până la 1 septembrie o suprafață de minim 10% și maxim 15% din suprafața fiecărei parcele aflate sub
angajament
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha
Efectuare cosit. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelelor spre exterior. Se va lăsa necosită până la 1 septembrie o suprafață de minim 10% și maxim 15% din suprafața fiecărei parcele aflate sub
angajament
Masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha
Efectuare cosit, inclusiv pe suprafețele care au fost lăsate necosite până la 1 septembrie. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelelor spre exterior.
Masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha
Începând cu data de 1 octombrie este interzisă aplicarea gunoiului de grajd în formă lichidă (condiție de bază relevantă - SMR 1)
10 octombrie este data limită de depunere a documentelor ce fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor
15 octombrie este data limită pentru efectuarea cositului, inclusiv pe suprafațele care au fost lăsate necosite până la 1 septembrie
30 octombrie este data limită pentru strângerea masei vegetale cosite
Posibilitatea utilizării tradiționale a gunoiului de grajd în formă solidă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha
Interzicerea aplicării gunoiului de grajd în formă solidă sau lichidă (condiție de bază relevantă - SMR 1)
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Anul N
Cerința
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Anul N+1
aug
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16-31
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Depunere cerere unică de plată
Ținerea evidentei lucrărilor agricole
Interzicerea utilizării fertilizanților chimici și a pesticidelor
Interzicere aplicare gunoi de grajd

în formă solidă

(condiție de bază relevantă - SMR 1)

în formă lichidă

Posibilitatea utilizării tradiționale a

în formă solidă

gunoiului de grajd maxim 40 kg N s.a./ha
anual (1 UVM/ha)

în formă lichidă

Interzicerea deversării directe sau a descărcării pe teren a

Toti cei 5 ani de angajament

produselor ce conţin substanţe periculoase (condiție de bază
relevantă - GAEC3)
Pășunatul se va efectua cu max. 1 UVM/ha numai de la 1
iunie. Această cerință se respectă în corelare cu condiția
minimă de întreținere a pajiștilor permanente prin
asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha
şi/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an (condiție de
bază relevantă - GAEC7.3)
Interzicerea lucrărilor cu utilaje grele pe suprafaţa pajiştilor
aflate sub angajament. Sunt permise lucrările operate cu
utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu
lama scurtă și viteză mică de deplasare)
Cositul pajiștilor după 1 iulie se va realiza dinspre interiorul
spre exteriorul parcelei
Strângerea masei vegetale cosite (nu mai târziu de 2
săptămâni de la efectuarea cositului)
Posibilitatea cosirii suprafeței lăsate necosită (minim 10% și
maxim 15% din suprafața fiecărei parcele).
Interzicerea acțiunilor de aerisire, irigare și accelerare a
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
Interzicerea desfășurării oricăror lucrări agricole pe timpul
nopții
Interzicerea aratului sau discuitului pajiștilor existente în
fermă
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 de întârziere (25 zile calendaristice dupa data de 15 mai)
Inceputul perioadei in care se permite desfasurarea activitatii corespunzatoare cerintei
Anul N - anul curent de angajament; Anul N+1 - anul următor anului curent de angajament
**) 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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