Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2
● Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul
trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele
specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform
Fișei Măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020. Pe perioada
angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren
rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 și 5 în
cadrul fiecărei submăsuri.
● Plățile din cadrul Măsurii 11 se pot cumula cu celelalte
tipuri de plăți acordate pe suprafață: plăți directe și plăți
acordate în cadrul Măsurii 13.
● Referitor la combinațiile acceptate cu pachete din
măsura 10, precizăm faptul că Pachetul 1 – Submăsura
11.1 sau 11.2 se poate combina cu Pachetul 4 și Pachetul
5 – Măsura 10. Pachetul 2 – Submăsura 11.1 sau 11.2 se
poate combina numai cu Pachetul 4 – Măsura 10.
● Lista zonelor (UAT-urilor) eligibile Pachetului 6 din fiecare
submăsură poate fi consultată în Anexele PNDR 2014 –
2020.
C. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice (cf. Art 31, 32 din Regulamentul CE nr.
1305/2013)
Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană –
86 euro/ha;
Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 54
euro/ha;
Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se
confruntă cu constrângeri specifice – 70 E/ha.
Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri,
fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate
conform Fișei Măsurii 13 din PNDR 2014 – 2020.
Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca
sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de
fermierii care încheie angajamente voluntare anuale pentru
continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile)
eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri, conform
anexelor din PNDR 2014 – 2020 și care sunt fermieri activi.
Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei
submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari
de 50, 100 și respectiv 300 ha se va aplica degresivitatea
sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele
suprafețe agricole care depășesc valorile menționate.

Lista UAT-urilor eligibile fiecărei submăsuri poate fi
consultată în Anexele PNDR 2014 – 2020.
LEGISLAŢIE
● Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
versiunea a 2-a 09 februarie 2016;
● Reg.(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală –
FEADR şi de abrogare a Reg.(CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
● Reg. delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare
a Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din FEADR și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;
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● Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei
de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
FEADR;
● O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;

● Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de
implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020;
● Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale –
OMADR nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al
cererii unice de plată pentru anul 2016
● Hotărârea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general
de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală cofinanţate din FEADR şi de la bugetul de
stat, cu modificările și completările ulterioare.

A. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (cf. Art. 28 din Reg.
CE nr. 1305/2013) are ca scop încurajarea fermierilor
(utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze
voluntare, practici agricole care să asigure menținerea
valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea de habitate
specifice terenurilor agricole importante pentru speciile
sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a
resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.
Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală – 93
euro/ha/an;
Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat
doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1);
●Varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente
utilizate ca fâneţe – 100euro/ ha/an;
● Varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti
permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.
Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări:
● Subpachetul 3.1 – Crex crex:

●●Varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante
pentru Crex crex – 261euro/ha/an;
●●Varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști
importante pentru Crex crex – 182 euro/ha/an;
●Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
●● Varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante
pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159
euro/ha/an.
●● Varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști
importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80
euro/ha/an.
Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor clima-tice –
125 E/ha/an;
Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea
sp.)
● Varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante
pentru fluturi (Maculinea sp.) – 361 euro/ha/an.
● Varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști
importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 282 euro/ha/an.
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire
pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 E/ha/an.

Listele zonelor (unităților administrativteritoriale UAT) eligibile pentru pachetele
1, 2, 3, 5, 6 şi 7
sunt prezentate în anexele PNDR 2014-2020:
http://www.mapam.ro/docs/dezvoltare-rurala/
programare-2014-2020/PNDR-20142020-versiunea-aprobata-26-mai-2015.pdf
Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 7
reprezintă o plată compensatorie pentru
pierderile de venit și costurile suplimentare
suportate de beneficiarii care încheie
angajamente voluntare
pentru o perioadă de minimum 5 ani
de la data semnării acestora.

Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale
în pericol de abandon: Beneficiarii acestor plăți sunt
fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă
pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în
PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor –
secțiunea principală – condus de asociații acreditate de
Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
● Bovine - Taurine: Sura de stepă;
● Bovine - Bubaline: Bivolul românesc;
● Ovine: Ţigaie – Varietatea ruginie, Raţcă (Valahă cu
coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas,
Merinos de Suseni, Merinos de Transilvania, Merinos de
Cluj, Oaia cu cap negru de Teleorman;
● Caprine: Albă de Banat, Carpatina;
● Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan,
Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc;
● Porcine: Bazna, Mangaliţa.

Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura
ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică
– 530 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în
conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an.
Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la
agricultura ecologică.
● NOU! - Pachetul 6.1 – pajiști permanente aflate în
conversie la agricultura ecologică localizate în UAT-uri
neeligibile M 10 - 124 euro/ha/an;
● NOU! - Pachetul 6.2 – pajiști permanente aflate în
conversie la agricultura ecologică localizate în UAT-uri
eligibile M 10 - 87 euro/ha/an.
Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea
de suprafață (ha), ca plată compensatorie pentru pier-derile
de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii
care încheie angajamente voluntare pen-tru o perioadă de
minimum doi (2) ani (pentru culturile anuale) și maximum 3
ani (pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi
potrivit Art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet reprezintă o plată
compensatorie pentru pierderile de venit suportate de
beneficiari. Prima compensație este plătită anual, ca sumă
fixă pe unitate vită mare – UVM (calculat pentru femelele
adulte de reproducție de rasă pură), astfel: Bovine – 200
EUR/cap; Ovine – 87 EUR/cap; Caprine – 40 EUR/cap;
Ecvidee – 200 EUR/cap; Porcine – 176 EUR cap.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practi-cilor de
agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv
plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218
euro /ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecolo-gică –
431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442
euro /ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479
euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în
agricultură ecologică – 350 euro/ha/an.
Pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultură
ecologică.
NOU! - Pachetul 6.1 – pajiști permanente certificate în
agricultura ecologică localizate în UAT-uri neeligibi-le M 10
– 111 euro/ha/an;
NOU! - Pachetul 6.2 – pajiști permanente certificate în
agricultură ecologică localizate în UAT-uri eligibile M 10 – 78
euro/ha/an.

Prevederi comune pachetelor din Măsura 10
Conform PNDR 2014 – 2020, pentru a beneficia de plăți în
cadrul acestei măsuri, fermierii trebuie să desfășoare
“activitate agricolă” așa cum este definită în Art.2, alin. 2 din
O.U.G. nr.3/2015.
Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul
trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele
specifice și cerințele de bază relevante fiecărui pachet,
conform Fișei Măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020.
Plățile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe
aceeași suprafață cu plățile directe și, în zonele eligibile, se
pot cumula cu plățile aferente Măsurii 13.
B. Măsura 11 – Agricultură ecologică (cf. Art. 29 din
Regulamentul CE nr. 1305/2013)
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de
agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv
plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura
ecologică – 500 euro/ha/an;

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de
suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru
pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de
beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o
perioadă de cinci (5) ani și care sunt fermieri activi potrivit
Art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

