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Clarificarea nr. 2 privind definirea ”zonei limitrofă” 

 

 

În cadrul Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 2/2B – ”Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii 

agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri” termenul de ”zonă limitrofă” va fi interpretat diferit, în funcție 

de contextul în care este folosit, astfel: 

- În contextul în care se vorbește despre statutul solicitantului ca fiind încadrat într-o activitatea 

salarizată (loc de muncă deținut) în aceeași UAT sau zonă limitrofă, sintagma ZONA 

LIMITROFĂ - reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km 

(conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă   

- În contextul în care se vorbește despre unitatea de învățământ frecventata la care sunt înscriși 

(facultate la zi), în aceeași UAT sau zonă limitrofă, sintagma ZONA LIMITROFĂ - 

reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform hartă 

rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă   

- În contextul în care se vorbește despre existența unei platforme de gunoi de grajd comunală/ a 

unui agent economic în UAT sau în zonele limitrofe, sintagma ZONA LIMITROFĂ este una 

generică în sensul aplicării prevederilor ce derivă din aplicarea Codului de bune practici 

agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.   

 

Legat de posibilitatea de a încheia un contract cu o platformă comunală/ a unui agent economic 

până în distanța de 75 km, ca urmare a descrierii de mai sus considerăm că acest lucru poate fi posibil, 

dacă se respectă prevederile ce derivă din aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

Menționăm faptul că, definirea sintagmei ”zona limitrofă” a fost preluată din Ghidul Solicitantului 

aferent submăsurii 6.1. – ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. 

In ceea ce privește necesitatea prezentării studiului de fezabilitate pentru platforma provizorie, vă 

comunicăm faptul că în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 2/2B nu există termenul de ”platformă 

provizorie”. Dacă ne referim la ”amenajarea minimă pentru depozitarea gunoiului de graj până la 

preluarea acesteia de către platforma comunală/agentul economic” pentru aceasta,  nu este necesar 

prezentarea studiului de fezabilitate la depunerea cererii de finanțare. 

Amenajarea minimă pentru gestionarea gunoiului de grajd poate fi reprezentată de sistemele de 

depozitare conforme cu Codul de bune practici (anexa 8 la Ghidul Solicitantului) 
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