
                                    

O R D I N 
 
pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu 

 în România 
 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi dezvoltării durabile, 

 în temeiul art. 3 literele m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în baza art. 5 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1782/2003 

privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul Politicii 

Agricole Comune şi stabilirea unor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu 

modificările ulterioare, 

având în vedere Memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care 

România a decis să aplice după data aderării la Uniunea Europeană schema unică de plăţi 

pe suprafaţă – SAPS, 

având în vedere Master Plan-ul pentru implementarea IACS in România, aprobat 

prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 792/12.08.2005, 

văzând Referatul de aprobare nr. 15/17.01.2008 şi nr. 150/AK/21.01.2008, întocmit 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 

 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Hotărârii Guvernului nr. 

368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, 

emit următorul  
 

O R  D  I  N 
 
 Art. 1 – Se adoptă următoarele măsuri privind bunele condiţii agricole şi de mediu 

(GAEC), ce trebuie respectate de fermierii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, din 
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fonduri europene sau din bugetul national, precum şi alte tipuri de sprijin (pentru zona 

montană defavorizată, pentru zonele defavorizate – altele decât zona montană 

defavorizată, plăţi de agromediu), începând cu data de 01.01.2008: 

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: 

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă 

şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa 

arabilă totală a fermei;  

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu 

plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;  

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007;  

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol, prin 
aplicarea unor practici agricole corespunzătoare: 

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de doi ani 

consecutiv; 

GAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă 

decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului; 

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:  

GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu 

plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;  

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor 
agricole: 

GAEC 7. Menţinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de 

păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an; 

GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului; 

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de  arbori de pe 

terenurile agricole; 

    GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe  

terenurile  care nu  mai sunt exploatate pentru producţie; 
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V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:  

GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la 

data de 1 ianuarie 2007. 

Art. 2 – Bunele condiţii agricole şi de mediu prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru toţi 

utilizatorii de terenuri agricole care solicită sprijin pe suprafaţă din fonduri europene sau din 

bugetul national. Aceste condiţii trebuie respectate pe toate parcelele agricole din cadrul 

exploataţiei, inclusiv pe cele neeligibile. 

Art. 3– Controlul respectării de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu se face 

prin Sistemul integrat de administrare şi control gestionat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură. 

Art. 4 – La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul comun nr. 791/1381 din 

12.12.2006, respectiv 20.12.2006, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi 

al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de 

mediu în România. 

Art. 5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 


