STOP INCENDIERII TERENURILOR
Atenție, fermieri! Respectați normele de eco-condiționalitate
Potrivit normelor europene de bune practici în agricultură, GAEC nr. 6.2, arderea terenurilor
agricole, a păşunilor şi a vegetaţiei uscate este interzisă! Arderea acestora se face doar cu autorizație
și în anumite condiții. Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România prevede
faptul că: este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei
pajiştilor permanente. Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea
poluării atmosferei. Arderea miriştilor şi pajiştilor este total contraindicată de către specialiştii în
domeniu, pentru că se distruge toată microflora solului, iar arderea, de fapt, reduce fertilitatea
respectivului teren. Fermierii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) şi/sau pajişti
permanente nu trebuie să ardă miriştile sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie
de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui,
rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.) şi/sau pajiştile permanente.
Proprietarii care recurg la incendierea terenurilor pentru a le curăţa riscă să rămână fără
subvenţiile pe care le primesc de la APIA. Pentru a stopa arderile necontrolate, instituţiile statului au
semnat un protocol de colaborare pentru a monitoriza acţiunile fermierilor. Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Hunedoara, Garda Naţională de Mediu şi APIA Hunedoara au încheiat un protocol de
colaborare pentru a monitoriza dacă fermierii respectă condiţiile referitoare la arderea miriştilor şi a
resturilor vegetale de pe terenurile arabile şi pajişti. Scopul protocolului îl reprezintă creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea de către fermierii care solicită sprijin
financiar din fonduri europene şi naţionale a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe teren arabil şi la arderea pajiştilor, protejarea
mediului împotriva poluării şi prevenirea incendiilor.
Conformitatea/neconformitatea cu GAEC 6.2. se stabileşte la controlul pe teren, unde se constată dacă miriştea sau resturile vegetale au fost sau nu arse. Dacă fermierul care
exploatează terenul a provocat incendiul, inspectorul APIA încadrează fapta la intenţie. Urmare nerespectării acestui GAEC, în funcție de amploarea și persistenta pe care o capătă
incendiul provocat, fermierii sunt pasibili de sancțiuni, care pot ajunge până la excluderea de la plată.
Având în vedere apariția frecventă a incendiilor în această perioadă, APIA va întreprinde controale pe raza întregului județ în vederea identificării și sancționării celor
vinovați. Pentru e evita riscul de a fi penalizați, fermierii care nu au dat foc terenurilor, dar ale căror terenuri au ars din cauza parcelelor învecinate trebuie să prezinte la
APIA in termen de 10 zile lucratoare de la producerea evenimentului o copie dupa sesizarea depusa si inregistrata la politia locala; comunicarea sesizarii depuse si inregistrate
la politie se poate transmite catre APIA Hunedoara si in format electronic la adresa institutiei: apia.hunedoara@apia.org.ro
Amintim pe aceasta cale ca in cursul anului 2020 au fost sanctionati pentru terenuri incendiate un numar de peste 160 de fermieri cu o valoare de 5% din totalul subventiei
acordate pentru fiecare beneficiar in parte, iar in situatia constatarii neconformitatii in mod repetat aceasta sanctiune va conduce la excluderea totala de la plata.
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