MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU ZONELE
DEFAVORIZATE ŞI AGROMEDIU
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

CADRUL GENERAL
Având în vedere faptul că APIA este instituţia care gestionează Sistemul Integrat de
Administrare şi Control (IACS), APDRP a delegat către APIA implementarea măsurilor:

• 211 - „Sprijin pentru zona montană defavorizată”;
• 212 - „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
• 214 - „Plăţi de agromediu”;

Acordul cadru de delegare nr. P 47/04.10.2007 încheiat între
APDRP şi APIA pentru implementarea Măsurilor privind
plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007- 2013;
Actul Aditional nr. 1/27.08.2008 la Acordul cadru de delegare
nr. P 47/04.10.2007 privind plăţile compensatorii cuprinse în
Axa II din PNDR 2007 – 2013;

MĂSURA 211

“SPRIJIN PENTRU ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ”

APLICABILITATE
• unităţile administrativ teritoriale (UAT*) situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele
acestora fiind acelea ale
blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri .
• unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală
sau mai mare de 15%,limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri.
BENEFICIARI ELIGIBILI:
• Fermierii care utilizează terenuri situate în unitaţile administrativ-teritoriale din Zona Montană Defavorizată,
prezentate în Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
• Fermierii se angajează că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi
aferente acestei măsuri şi că vor respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa
agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
• numai parcelele cu suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 Ha, iar suprafaţa agricolă a fermei sa fie de minim
1 Ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor
fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 Ha.

MĂSURA 211

“SPRIJIN PENTRU ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ”

MĂSURA 211

“SPRIJIN PENTRU ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ”

Nivelul sprijinului:
• plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat situat în cadrul zonei montane defavorizate.
Valoarea plăţii este de 50 euro/ha funcţie de suprafaţa;
• în cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 Ha, valoarea plăţii scade pentru acele
suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului de mai jos:

Suprafata (Ha)

platii (Euro/Ha)
Valoare pla

1-50

100% din valoarea platii pentru fiecare Ha

50.01-100

75% din plata

100.01-300

50% din plata

Peste 300

35% din plata

MĂSURA 212
“SPRIJIN PENTRU ZONE DEFAVORIZATE - ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ”

APLICABILITATE
ZONE SEMNIFICATIV DEFAVORIZATA (ZSD):
• unităţile administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei
“Delta Dunării”;
ZONE DEFAVORIZATE DE CONDIŢII NATURAL SPECIFICE (ZDS):
• arealele continue formate din cel puţin 3 UAT-uri unde nota de bonitare nu depăşeşte 30 puncte şi niciun
UAT nu are notă de bonitare mai mare de 28 de puncte.
BENEFICIARI ELIGIBILI:
• Fermierii care utilizează terenuri situate în unitaţile administrativ-teritoriale din Zona Montană Defavorizată,
prezentate în Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
• Fermierii se angajează că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi
aferente acestei măsuri şi că vor respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa agricolă
a fermei şi pe toată durata angajamentului.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
• numai parcelele cu suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 Ha, iar suprafaţa agricolă a fermei să fie de minim
1 Ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor
fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 Ha.

MĂSURA 212
“SPRIJIN PENTRU ZONE DEFAVORIZATE - ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ”

ZONE SEMNIFICATIV DEFAVORIZATE

MĂSURA 212
“SPRIJIN PENTRU ZONE DEFAVORIZATE - ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ”

ZONELE DEFAVORIZATE DE CONDIŢII NATURALE SPECIFICE

MĂSURA 212
“SPRIJIN PENTRU ZONE DEFAVORIZATE - ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ”

NIVELUL SPRIJINULUI:
• 90 Euro/Ha pentru ZSD;
• 60 Euro/Ha pentru ZDS.
• în cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 Ha, valoarea plăţii
scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare,
conform tabelului de mai jos:
Suprafata (Ha)

Valoare plati (Euro/Ha)

1-50

100% din valoarea platii pentru fiecare Ha

50.01-100

75% din plata

100.01-300

50% din plata

Peste 300

35% din plata

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

OBIECTIV:
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin încurajarea utilizatorilor
de terenuri să introducă sau să continue metodele de producţie
agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a
biodiversităţii, apei, solului, peisajului rural.
• Pachetul 1 - “Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală”
• Pachetul 2 - “Practici Agricole Tradiţionale”
• Pachetul 3 - “Pajişti Importante Pentru Păsări”
• Pachetul 4 - “Culturi Verzi”

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

PLĂŢILE DE AGRO-MEDIU POT FI ACORDATE DACĂ BENEFICIARUL:
1) este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, în unităţile
administrativ - teritoriale prezentate în Anexa 4B, identificabilă în Sistemul Integrat de
Administrare şi Control, cu o suprafaţă minimă de 1 ha iar parcelele eligibile au dimensiunea
minimă de 0,3 ha;
2) se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la
data semnării acestuia;
3) se angajează să respecte cerinţele minime relevante pe suprafaţa întregii ferme;
4) se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică;
5) se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor
de agro-mediu;
6) declară pe propria răspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi /sau pesticide în ultimii
5 ani pe suprafeţele pe care intenţionează să aplice pachetul 1 „Pajişti cu înaltă valoare
naturală”. În situaţia în care fermierulutilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani, declaraţia
va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele
suprafeţe. Acest criteriu de eligibilitate este aplicabil doar în cazul pachetului 1.

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PACHETUL 1 “PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ”
Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală: pajişti semi-naturale, în general asociate cu o
diversitateridicată de specii şi habitate.
• Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;
• Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a
maxim 30 kg. N s.a./ha;
• Utilizarea pesticidelor este interzisă;
• Cositul poate începe doar după data de 1 iulie;
• Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de
două săptămâni de la efectuarea cositului;
• Păsunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar;
• Păsunile inundate nu vor fi păsunate mai devreme de două săptămâni de la
retragerea apelor;
• Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;
• Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de
pajiste degradează sau sunt afectate accidental.
Nivelul plăţii: 124 Euro /ha

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PACHETUL 2 “PRACTICI AGRICOLE TRADITIONALE”

• Poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1;
• Nu sunt permise lucrările cu utilaje mecanizate pe suprafaţa pajistilor
aflate sub angajament.
Nivelul plăţii: 58 Euro /ha

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

UNITĂŢI ADMINISTRATIVE ELIGIBILE PENTRU PACHETELE 1 SI 2

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PACHETUL 3 “PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI”
Varianta 1 Crex Crex (Cârstelul de câmp)
• Utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor este interzisă;
• Cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, dinspre interiorul parcelei spre exteriorul
acesteia;
• O bandă necosită sau nepăsuntă, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.
Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie;
• Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două
săptămâni de la efectuarea cositului;
• Păşunatul se va efectua cu maximum 0.7 UVM pe hectar;
• Păşunile inundate nu vor fi păsunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
• Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
• Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu
specii de florălocală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt
afectate accidental;
• Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament,
cu excepţia celor operate cu forţă animală.
Nivelul plăţii:209 Euro/ha

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PACHETUL 3 “PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI”
Varianta 2 Lanius Minor (Sfrâncioc cu frunte neagră) şi Falco vespertinus
(Vânturelul de seară)
Aceleaşi condiţii ca cele pentru Crex Crex, cu excepţia următoarelor:
• cositul până la 1 Iulie;
• păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM /ha.
Nivelul plăţii: 101 Euro/ha

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

UNITĂŢI TERITORIAL ADMINISTRATIVE ELIGIBILE PENTRU PACHETUL 3
“PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI”

MĂSURA 214

“PLĂŢI DE AGROMEDIU”

CERINŢE PENTRU PACHETUL 4 “CULTURI VERZI”
• Pachetul este disponibil la nivelul întregii ţări;
• Se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme;
• Cultura se va semăna până la finalul lunii septembrie;
• Se pot folosi doar fertilizanţi organici;
• Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;
• Masa vegetală se va încorpora în sol până la finalul lunii martie. Lucrările agricole
necesare pentru următoarea cultură pot începe doar dupa ce s-a realizat acestă
acţiune;
• Parcelele de pajişte din cadrul fermei nu pot fi arate;
• Aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care se aplică acest pachet cu alte
suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de
suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.
Nivelul plăţii: 130 Euro /ha

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

