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Plata pentru înverzire - un ajutor decuplat care însumează 30%
din fondurile Pilonului I
Înverzirea a fost una dintre modificările fundamentale introduse de reforma din 2014 a 
sistemului de plăți directe. Aceasta a pus un nou accent pe dimensiunea de mediu și 
climă a politicii agricole comune (PAC), ca răspuns la așteptările societale, fiind 
concepută ca o „recompensă“ pentru utilizarea practicilor agricole durabile. Astfel, 
începând cu 2015, statele membre au fost obligate să introducă între schemele 
obligatorii de plăți decuplate ale Pilonului I plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu („pentru înverzire“). Cerințele privind înverzirea nu înlocuiesc, ci 
se adaugă la deja-existentele (din precedentul exercițiu financiar) norme privind eco-
condiționalitatea (cerințe de bază legate de mediu, de siguranța alimentară, de 
sănătatea și bunăstarea animalelor) de respectarea cărora depinde acordarea 
sprijinului financiar din fonduri europene (inclusiv, deci, a plăților pentru practici 
agricole benefice pentru mediu și climă).

Pentru înverzire, s-a prevăzut alocarea a 30% din plafoanele naționale pentru sprijin 
direct (Pilonul I). Suma anuală/hectar se calculează prin împărțirea sumei alocate la 
numărul de ha eligibile la nivel național; în România, suma medie pe întreaga perioadă 
este de 57 euro/ha pe an. În 2018, fermierii din țara noastră au primit echivalentul a 
58,2 euro/ha.

Pentru a beneficia de acest ajutor, fermierul trebuie să aplice trei seturi de practici 
agricole pe întreaga suprafață pentru care solicită plăți directe: diversificarea 
culturilor, menținerea zonelor de interes ecologic și menținerea pajiștilor permanente.
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Conform OUG 3/2015, fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți 
directe care nu au depășit cuantumul de 5.000 euro și care desfășoară cel puțin o 
activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale este fermier activ și poate 
beneficia de plăți directe. Cei care depășesc cuantumul de 5.000 euro sub formă de 
plăți directe și desfășoară activități agricole, se pot înregistra la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 
întreprinderi familiale pentru a dovedi calitatea de fermier activ.

Pentru a beneficia de schemele de plăți din Pilonul I, implicit de plata pentru înverzire, 
trebuie să aveți statutul de fermier activ.

Cine poate beneficia de plata pentru înverzire

Noțiuni și definiții

Noțiunea de fermier activ

Conform Ghidului MADR al beneficiarilor măsurilor PNDR

Cadrul legislativ european și național relevant

Legislația europeană de bază care a definit aceste reguli a constituit-o Regulamentul 
(UE) 1307/2013, cu detalii privind implementarea furnizate de CE în Acte delegate
(Reg. 639/2014).

Legislația națională care aprobă schemele de plăți pentru perioada 2015-2020 a fost 
OUG 3/2015, în timp ce criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și modul de 
implementare a acestor scheme fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 619/2015 (cu modificarile și completărilor ulterioare).

La 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare (prin noul Regulament european 2393/2017 
OMNIBUS) o serie de îmbunătățiri tehnice la politica agricolă comună (PAC), menite să 
simplifice obligațiile fermierilor și a administrațiilor naționale. Având în vedere timpul 
necesar pentru autoritățile naționale și agricultori să se adapteze la anumite cerințe 
noi, de exemplu la cele privind zonele de interes ecologic (ZIE), unele amendamente 
se vor aplica de la 1 ianuarie 2019. România a adoptat aceste amendamente prin
OUG 4/2018 și, respectiv, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 38/2018. 
Acesta a antrenat schimbări importante privind aplicarea anumitor criterii de înverzire 
în ceea ce privește diversificarea culturilor și menținerea/înființarea zonelor de interes 
ecologic (ZIE) pe echivalentul a 5% din suprafața terenului arabil.

Începând cu anul de cerere 2019, conform OUG 4/2018, statutul de fermier activ se 
stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor 
asociative de persoane fizice sau juridice pentru activitățile lor agricole, în Registrul 
contribuabililor/plătitorilor. Aceasta înseamnă că, pentru a continua să primească 
subvenții, fermierii - persoane fizice - care în anul de plată 2018 au primit plăți directe 
de peste 5000 euro și nu se înregistrează la Registrul Comerțului ca persoana fizică 
autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică ce 
desfășoară o activitate agricolă, trebuie să-și dovedească statutul de fermier activ, adică 
să prezinte documente privind veniturile totale, din care să specifice cât reprezintă 
veniturile agricole.

Suprafață agricolă: orice suprafață de teren arabil, de pășune permanentă și de fâneață 
permanentă sau cultivată cu culturi permanente.
TA (teren arabil): terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe 
disponibile pentru producția agricolă dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul 
respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau 
mobile.
PP (pajiști permanente - pășuni și fânețe): pășuni permanente și fânețe permanente 
care reprezintă terenuri pentru producția de iarbă și de alte plante furajere erbacee 
cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; această noțiune poate include și alte specii, 
precum arbuștii și/sau arborii, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante 
furajere să rămână predominante.
Suprafața de pajiști permanente: terenul cu pajiști permanente declarate în anul 2012, 
precum și suprafața cu pajiști permanente declarată în 2015 (în conformitate cu art. 72 
alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013).
CP (culturi permanente): culturi care nu sunt incluse în sistemul de rotație a culturilor, 
altele decât pajiștile permanente, cultivate pentru o perioadă de mai mulți ani.
Pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe parcursul unui an, întreținut în bune 
condiții agricole și de mediu. Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de 
minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie.
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Practicile agricole obligatorii pentru cei
care solicită plata pentru înverzire
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Trebuie specificat de la început că cei care practică agricultura ecologică (organică, bio) 
sunt exceptați de la obligațiile de înverzire, deoarece condițiile de certificare se 
consideră suficiente pentru un sistem de agricultură durabilă. Similar, pentru cei care 
dețin suprafețe acoperite cu culturi permanente (perene).

Pentru a beneficia de plata de înverzire, fermierii trebuie să îndeplinească criteriul de 
diversificare a culturilor în „perioada cea mai relevantă a sezonului de creștere, luând 
în considerare metodele tradiționale de cultivare în contextul național“. Pentru 
România, a fost definită perioada mai-septembrie a anului de cerere.

Diversificarea culturilor presupune că se are în vedere suprafața totală de teren arabil a 
exploatației, iar proporțiile se calculează pentru mai-septembrie a anului de cerere; în 
totalul terenurilor arabile ale exploatației, fiecare hectar este luat în calcul doar o 
singură dată într-un an de cerere în scopul calculării proporțiilor diferitelor culturi, 
inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.

Pentru calcularea proporțiilor diferitelor culturi, suprafața acoperită de o cultură poate 
include elemente de peisaj care fac parte din suprafața eligibilă pentru ZIE; în cazul 
suprafețelor ocupate de culturi mixte, se consideră că suprafața este acoperită doar cu 
cultura preponderentă; suprafețele pe care se seamănă un amestec de semințe, 
indiferent de speciile incluse în amestec, sunt considerate acoperite cu o singură cultură.

Începând cu 2018, agricultorii sunt excluși de la obligațiile de diversificare a 
culturilor și ZIE dacă:
- peste 75% din terenul arabil este utilizat ca pajiști temporare (pentru producția
 de iarbă sau alte furaje erbacee) și/sau este lăsat pârloagă și/sau cultivat cu
 plante leguminoase.
- peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, utilizată
 pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, sau cultivată cu culturi aflate
 sub apă o mare parte a ciclului de cultură (orez), sau face obiectul unei
 combinații între aceste utilizări.

Exemplu: Un fermier a cultivat un amestec A pe care l-a recoltat pe 25 mai. El 
însămânțează în urmă porumb. Porumbul va fi considerată cea mai importantă 
cultură în perioada definită la nivel național. În acest exemplu, porumbul este 
cultura principală a acestei parcele care ar trebui declarată în declarația de suprafață 
și va fi luată în considerare pentru verificarea respectării obligației de diversificare.

Un amănunt de reținut este că, în cazul culturilor pentru care există soiuri de toamnă și 
de primăvară, acestea sunt considerate ca două culturi diferite (de exemplu orz, grâu, 
mazăre).

DIVERSIFICAREA CULTURILOR ARE CA SCOP 
PRINCIPAL ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SOLULUI.
Pe suprafețele arabile între 10 ha și 30 ha trebuie 
să existe în paralel cel puțin două culturi diferite 
(cultura preponderentă acoperind maximum 75% 
din terenul arabil); suprafețele de peste 30 ha 
trebuie partajate între cel puțin trei culturi 
diferite, cultura preponderentă acoperind 
maximum 75% din terenul arabil, respectiv două 
culturi trebuie să acopere împreună cel mult
95% din terenul arabil. Până în anul 2017, au fost 
acordate anumite exceptări de la obligația de 
diversificare a culturilor, dacă producătorul dedică 
cel puțin 75% din terenul agricol unor anumite 
tipuri de culturi (a se vedea mai jos), iar suprafața 
rămasă era mai mică de 30 ha. Începând din 
2018, acest prag de 30 ha dispare.



MENȚINEREA PAJIȘTILOR PERMANENTE EXISTENTE.
A fost introdusă ca măsură-cheie în sechestrarea carbonului, cu obligații specifice atât 
pentru statele membre, cât și pentru agricultori. Aceștia din urmă pot transforma în 
teren arabil cel mult 5% din terenul cu pășuni permanente pe care îl dețin, dar nivelul 
individual poate fi depășit dacă la nivel național nu s-a atins plafonul maxim de 5%
(în condițiile în care proporția dintre suprafața totală cu pajiști permanente și suprafața 
agricolă totală declarate la APIA nu trebuie să scadă cu mai mult de 5% față de 
proporția de referință stabilită în anul 2015). Proporția de referință din 2015 se 
determină prin împărțirea „suprafeței de pășuni permanente“ la suprafața agricolă 
totală. În cazul în care o pășune este declarată PPVE (pășune permanentă vulnerabilă 
ecologic), se interzic conversia sau aratul.

PREZENȚA UNEI ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) PE SUPRAFAȚA AGRICOLĂ.
Vizează salvgardarea si creșterea biodiversității. Începând cu anul de cerere 2015, 
fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este mai mare de 15 ha au obligația de a 
înființa ZIE pe cel puțin 5% din suprafața arabilă. Există 19 forme distincte de astfel de 
zone prevăzute în Regulamentul 1307/2013, din care OUG 3/2015 reține:
(i) terase; (ii) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite; arbori izolați, arbori în 
grup/pâlcuri arbustive din zona de câmpie sau arbori în aliniament; margini de câmp; 
iazuri; rigole; (iii) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare; 
(iv) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție; (v) terenuri agricole împădurite; 
(vi) zone cu strat vegetal; (vii) zone cu culturi fixatoare de azot; (vii) suprafețe cu 
Miscanthus giganteus (o listă detaliată este furnizată în secțiunea finală a acestei 
broșuri).

Legislația europeană (Reg. delegat 639/2014) specifică faptul că, în interesul 
avantajelor pentru biodiversitate, în general pe suprafețele considerate zone de interes 
se va evita totodată folosirea pesticidelor și se va limita aplicarea îngrășămintelor.

Fermierul are obligația să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor 
în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, 
precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii. Crearea/menținerea 
benzilor tampon (fâșiilor de protecție) în vecinătatea apelor de suprafață este 
prevazută de GAEC 1:

Se mențin fâșiile de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea 
zonelor de protecție a apelor de suprafață stabilite în conformitate cu prevederile 
legislației în domeniu. Lățimea minimă a fâșiilor de protecţie este de 1 metru pe 
terenurile cu panta de până la 12% și de 3 metri pe terenurile cu panta mai mare 
de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. 
În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecție a apelor 
de suprafață nu există fâșii de protecție, fermierul are obligația înființării și 
menținerii acestor fâșii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici 
agricole.

Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecuri de specii de 
culturi specificate (în cazul României, în anexa 9 a OMADR 619/2015), care nu 
participă la calculul diversificării culturilor. Începând cu anul de cerere 2019, la 
inițiativa APPR - Asociației Producătorilor de Porumb din România, la lista inițială 
de 12 amestecuri aprobată în 2015 au fost adăugate încă 5, în scopul lărgirii 
opțiunilor pentru agricultorii din diferite zone ale țării.

Regulamentul OMNIBUS prevede obligația de stabilire a perioadelor minime 
obligatorii de prezență a culturilor semănate cu un amestec de specii, care a fost 
stabilită la 8 săptămâni de autoritățile naționale.

În mod expres se interzice aplicarea de produse de protecția plantelor (PPP) pe
4 categorii de ZIE (și anume: culturile fixatoare de azot, stratul vegetal, pârloaga și 
zonele cu specii forestiere cu ciclu de producție scurt - pe acestea din urma există
și interdicția aplicării îngrășămintelor minerale), dar, în realitate, coroborând cu 
SMR 10 și GAEC 1, aceste obligații se referă și la zonele-tampon/benzile cu vegetație 
riverană inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic.
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Proporția de pășuni permanente se stabilește în 
fiecare an pe baza suprafețelor declarate de 
fermierii care au obligația de a aplica practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu pentru 
anul în cauză; dacă se constată că proporția 
acestora în total teren arabil a scăzut cu mai mult 
de 5%, se prevede obligația reconversiei 
suprafețelor în zone cu pășuni permanente și 
norme pentru evitarea unor noi conversii de zone 
cu pășuni permanente, deși nu există obligații 
individuale la nivelul exploatației privind 
respectarea acestei proporții, deci o interdicție
de a introduce pășunea permanentă sau o parte 
din ea în suprafața arabilă.
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Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii 
principale declarate în anul de cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi 
stratului vegetal. Situațiile de forță majoră și circumstanțe excepționale care i-au 
împiedicat să facă notificarea trebuie, la rândul lor, anunțate în scris la APIA, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul este în măsură să trimită respectiva 
notificare. De exemplu, dacă, din motive meteorologice, stratul vegetal nu răsare, se 
notifică APIA și se depun dovezi relevante, respectiv procesul verbal de constatare 
eliberat de Comisia locală de constatare a calamităților, stabilită la nivelul Primăriei.

În ceea ce privește proporțiile speciilor în amestec, acestea se stabilesc de fermier, 
astfel încât ambele specii să fie identificabile la controlul pe teren al APIA. Ordinul 
619/2015 actualizat stipulează, în conformitate cu prevederile OMNIBUS, perioada în 
care poate fi însămânțat stratul vegetal, adică, începând cu anul de cerere 2019,
1 iulie - 1 octombrie. Devansarea cu o lună a datei de semănat începând cu 2019 a fost 
inițiativa APPR, pentru a facilita utilizarea suprafețelor eliberate după recoltarea culturii 
principale de orz, rapiță sau grâu pentru culturi secundare, cu efecte benefice prin 
reducerea levigării azotului rezidual.

Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe 
parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. După perioada minimă de retenție, stratul 
vegetal se desființează prin distrugere mecanică, conform legislației din România.

APPR consideră că ar fi util ca legislația să lase posibilitatea distrugerii stratului 
vegetal din zonele de interes ecologic și prin alte metode (de exemplu erbicidare 
sau, dacă este cazul, îngheț), după perioada minimă de menținere a acestuia, fiind 
făcută în scopul pregătirii terenului pentru cultura următoare. Acest lucru nu 
contravine obligațiilor din Reg. 1155/2017, fiind, de altfel, acceptată în numeroase 
state membre.

Asadar, înștiințați Primăria în scris legat de acest aspect și solicitați sa vină Comisia 
pentru constatare în ferma dvs. Acesteia trebuie să îi puneți la dispoziție ca dovezi, 
facturile de la cumpărarea de sămânță pentru stratul vegetal, situația lucrărilor pe 
parcela respectivă, din care rezultă ca în ziua x s-a scos din magazie, pe baza bonurilor 
de consum, cantitatea de sămânță, cu care s-a semănat stratul vegetal. Astfel, în 
prezența acestor dovezi, comisia poate să elibereze procesul verbal de constatare.

Denumirea populară Denumirea științifică

1 muștar + ovăz Sinasis alba + Avena sativa

2 muștar + facelia Sinasis alba + Phacelia tanacetifolia

3 muștar + rapiță Sinasis alba + Brassica carinata/Brassica napus

4 latir + măzăriche de toamnă Lathyrus sativus + Vicia panonnica Crantz/Vicia villosa Roth

5 latir + ovăz Lathyrus sativus + Avena sativa

6 mazăre + ovăz Pisum sativum L+ Avena sativa

7 măzăriche de toamnă + ovăz Vicia panonnica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa

8 măzăriche de toamnă + secară Vicia panonnica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale 

9 măzăriche de toamnă + triticale Vicia panonnica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale

10 lupin + trifoi Lupinus + Trifolium

11 rapiță + triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale

12 rapiță + secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

13 bob + ovăz Vicia faba spp. + Avena sativa

14 secară + trifoi Secale cereal + Trifolium

15 trifoi + facelia Trifolium + Phacelia tanacetifolia

16 mazăre + muștar Pisum sativum + Sinapsis alba

17 măzăriche + camelină Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Camelina sativa

Tabel 1: Amestecuri de culturi pentru strat vegetal aprobate a fi utilizate în România

Pentru efectuarea plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, 
conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice 
utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin 
schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii 
de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, fără 
a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii 
de culturi pentru strat vegetal să fie dintre cele specificate de legislația românească.

Fermierul are obligația să notifice APIA asupra modificărilor până la data de
15 octombrie a anului de cerere.
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Culturile fixatoare de azot sunt prevăzute în 
anexa nr. 10 a OMADR 619/2015. Aceste culturi 
(mazăre, fasole, linte, soia, lucernă, trifoi, bob, 
lupin, sparcetă, năut, fasoliță) trebuie să fie 
prezente pe teren pe toată perioada lor de 
vegetație, sunt considerate culturi principale și 
participă la calculul diversificării culturilor, inclusiv 
pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.

Fermierii trebuie să respecte măsurile Codului 
de bune practici agricole în vigoare, referitoare 
la poluarea cu azot.

Reforma PAC a introdus, începând cu 2015, între schemele voluntare de plăți, sprijinul 
cuplat, pentru care statul membru putea aloca 13% din totalul fondurilor Pilonului I, cu 
posibilitatea de a se ajunge la 15% pentru încurajarea culturilor proteice în UE.
Deoarece România a inclus în schemă soia, lucernă, mazăre și fasole boabe, suprafețele 
cu aceste culturi s-au extins rapid. Cum aceste culturi sunt eligibile și pentru înființarea 
de ZIE, prevederea privind interzicerea aplicării de PPP constituie o dificultate tehnologică 
importantă în România, mai ales în ceea ce privește combaterea buruienilor.

Totuși, trebuie precizat că interdicția se referă strict la acea fracție din suprafața cu 
culturi proteice pe care fermierul se hotărește să o declare ca ZIE și că, în practică, 
pentru a atinge cele 5% obligatorii din suprafața arabilă, poate recurge la o combinație 
de tipuri de suprafețe eligibile pentru ZIE (Fig. 1).

PPP a căror utilizare este interzisă sunt cele definite de Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare. Atenție: interdicția se referă și la PPP autorizate în 
agricultura ecologică (specificate în regulamentul menționat mai sus) și la semințele 
tratate cu PPP.

Pe suprafețele declarate de fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi 
fixatoare de azot sau cu strat vegetal, se interzice utilizarea produselor pentru 
protecţia plantelor (PPP), după cum urmează:
a) pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de
 interes ecologic, în perioada care începe la semănat și se termină după recoltare.
 Fac excepție zonele cultivate cu culturi perene: dacă semănatul a avut loc în anul
 n-1 (anterior anului de cerere), interdicția se aplică începând cu data de 1 ianuarie
 a anului din declarația ZIE. Noțiunea de „recoltare a culturii“ se referă la culturile
 care pot fi recoltate de mai multe ori, ultima recoltă fiind cea dinainte de
 înființarea unei noi culturi. Dacă ultima recoltă a culturii înainte de stabilirea
 unei noi culturi nu este efectuată în anul calendaristic al culturii în care suprafața
 este declarată ZIE, interdicția se aplică până la 31 decembrie.
b) pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic,
 în perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim de
 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.

Figura 1. Diferite tipuri de zone de interes ecologic

Cultură de soia

Rigolă

PORUMB

ZIE ZIE Nu contează ca ZIE
(nu e pe teren arabil)

Pajiște
permanentă

2 arbori
izolați ZIE

2 arbori izolați
Nu contează ca ZIE

(nu sunt pe teren arabil)

Pajiște
permanentă
vulnerabilă
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Aceste forme de sprijin din Pilonul 2 (Dezvoltare Rurală) sunt administrate de APIA, iar 
autoritățile au elaborat pentru beneficiari un ghid informativ disponibil la http://www.
madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/agro-mediu/6._Ghid_MMC_C.2017_v.3.pdf.

Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014 - 2020, atât în cazul pajiștilor permanente 
naturale și seminaturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al 
terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune evitarea 
sau limitarea utilizării utilajelor grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor 
agricole tradiționale folosite (pășunat non-intensiv și stabilirea unor date și metode de 
aplicare a cositului) pentru a ajuta la menținerea habitatelor prioritare și a speciilor 
importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor 
naturale. Măsurile de mediu și climă în actuala perioadă de programare au alocate 
peste 30% din total FEADR. Acestea sunt:

Alte forme de sprijin pentru mediu și climă

Măsuri din PNDR delegate către APIA

Măsura 10 - Agro-mediu și climă
Pachetele corespunzătoare acestei măsuri sunt menite să compenseze fermierii pentru 
costurile suplimentare și pierderile de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de 
management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective 
de mediu (conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului). Valoarea acestor 
plăți pe perioada 2014 - 2020 este redată redată mai jos.

Pachetul 1 (P1): Pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 142 €/ha/an
Pachetul 2 (P2): Practici agricole tradiționale - aplicat numai în tandem cu P1
 - varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe 100 €/ha/an
 - varianta 2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe 21 €/ha/an
Pachetul 3 (P3): Pajiști importante pentru păsări
Sub-pachetul 3.1 - Crex crex:
 - varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex-crex 310 €/ha/an
 - varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex-crex 231 €/ha/an
Sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus:
 - varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco
   verspertinus 159 €/ha/an
 - varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și
   Falco verspertinus 80 €/ha/an
Pachetul 4 (P4): Culturi verzi 128 €/ha/an

Pachetul 5 (P5): Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an (promovarea 
unor tehnologii agricole alternative, bazate pe min-till și asigurarea rotației culturilor, 
astfel încât, în 2 ani succesivi, să fie cultivate 3 din cele 4 specii eligibile; se aplică 
fermelor cu suprafață sub 10 ha, pentru a evita suprapunerile cu practicile de înverzire).
Pachetul 6 (P6): Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
 - varianta 6.1 - lucrări manual 410 €/ha/an
 - varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare 331 €/ha/an
Pachetul 7 (P7): Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât 
roșu (Branta ruficollis) 250 €/ha/an
Pachetul 8 (P8): Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:
 - Ovine 87 €/UVM/an
 - Caprine 40 €/UVM/an
 - Bovine: taurine și bubaline 200 €/UVM/an
 - Ecvidee 200 €/UVM/an
 - Porcine 176 €/UVM/an
Pachetul 9 (P9): Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare 
mică (Aquila pomarina)
Sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila 
țipătoare mică 200 €/ha/an
Sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila 
țipătoare mică:
 - varianta 9.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică
   269 €/ha/an
 - varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare
   mică 190 €/ha/an
Pachetul 10 (P10): Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări 
comune asociate terenurilor agricole 92 €/ha/an
Pachetul 11 (P11): Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
Sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie:
 - varianta 11.1.1 - conversia terenurilor arabile în pajiști 255 €/ha/an
 - varianta 11.1.2 - zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil 100 €/ha/an
Sub-pachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie:
 - varianta 11.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie 269 €/ha/an
 - varianta 11.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru dropie
   190 €/ha/an
 - varianta 11.2.3 - lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie
   169 €/ha/an
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Măsura 11 - Agricultura ecologică
Valoarea acestor plăți pe perioada 2014 - 2020 este redată redată în tabelul de mai jos. 

Măsura 11 - Pachete Valoarea plății

Sub-măsura 11.1
conversie

Sub-măsura 11.2
certificat

Pachetul 1: culturi agricole pe terenuri 
arabile (inclusiv plante de nutreț) 293 €/ha/an 218 €/ha/an

Pachetul 2: legume 500 €/ha/an 431 €/ha/an

Pachetul 3: livezi 620 €/ha/an 442 €/ha/an

Pachetul 4: vii 530 €/ha/an 479 €/ha/an

Pachetul 5: plante medicinale și aromatice 365 €/ha/an 350 €/ha/an

Pachetul 6: pajiști permanente

- varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe
  suprafețe fără angajament M.10) 143 €/ha/an 129 €/ha/an

- varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și
  numai împreună cu un angajament M.10) 39 €/ha/an 73 €/ha/an

Beneficiarul pachetelor/variantelor de la măsurile 10 și 11 se angajează să respecte 
angajamentele pentru cel puțin 5 ani de la data semnării, prin completarea în 
primul an de solicitare a plății, a unui formular inclus în cererea unică de plată 
(respectiv partea V.3.1, V.3.2, V.3.3). Dacă, în urma controalelor din primul an de 
solicitare, se constată că suprafața declarată este neeligibilă, angajamentul devine 
nul (nu se mai deschide angajament). Dacă se menține angajamentul, pentru 
sumele începând cu cel de-al doilea an beneficiarii M.10 și M.11 trebuie să 
reînnoiască anual cererea de plată.

Totuși, cerințele acestuia sunt deosebit de dificil de aplicat pe întreaga perioadă a 
angajamentului, adică timp de 5 ani succesiv, mai ales în ceea ce privește data limită 
de distrugere a culturii verzi (31 martie), în unii ani condițiile meteorologice făcând 
imposibile lucrările agricole atât de devreme. Sunt foarte multe cazuri în care, din 
cauza umidității excesive a solului, a conținutului ridicat de argilă, și/sau a tehnologiei 
folosite de agricultori (min-till sau no-till), încorporarea biomasei în sol nu se poate 
face până la data prevazută de lege. De aceea, ar trebui să existe posibilitatea de a 
distruge prin orice metodă (inclusiv îngheț) stratul vegetal pentru Pachetul 4 al M10.

De asemenea, P7 al măsurii 10 (Terenuri importante pentru gâsca cu gâtul roșu) 
impune măsuri deosebit de dificil de pus în practică și insuficient explicate potențialilor 
beneficiari.

Un pachet deosebit de benefic pentru mediu 
(prin combaterea eroziunii solului și blocarea 
azotului) în marile zone cerealiere ar putea fi
P4 al măsurii 10. Acesta impune ca semănatul 
culturilor verzi (mazărea, măzărichea, rapița, 
muștarul, lupinul sau sulfina) să fie încheiat 
înainte de 30 septembrie, iar biomasa formată
în perioada de vegetație trebuie încorporată în 
sol până la 31 martie. Utilizarea fertilizanților 
chimici este interzisă, doar fertilizanții organici 
putând fi aplicați înaintea înființării culturilor 
verzi. Suprafața eligibilă pentru sprijin financiar 
prin P4 este 80% din suprafața acoperită cu 
culturi verzi (diferența de 20% fiind cea cerută
de GAEC 4).
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Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice
Sprijinul aferent M13 poate fi solicitat doar de beneficiarii SAPS. Valoarea acestor plăți 
pe perioada 2014 - 2020 este redată redată mai jos.

Măsurile 13.2 și 13.3 sunt supuse degresivității (scăderii progresive) începând de la 
pragul de 50 hectare, astfel:
- primele 1 - 50 hectare primesc 100% din prima acordată pe hectar.
- suprafețele între 50,01 - 100 hectare primesc 75% din prima acordată pe hectar.
- suprafețele între 100,01 - 300 hectare primesc 50% din prima acordată pe hectar.
- suprafețele de peste 300 hectare primesc 35% din prima acordată pe hectar, dar nu
  mai puțin de 25 €/ha/an.

Subvențiile pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu sunt gestionate de 
Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin Sistemul Integrat de 
Administrare și Control (IACS).

Măsura 13 - Sub-măsuri Valoarea plății

- sub-măsura 13.1 - plăți compensatorii în zona montană
  (ANC ZM) 97 €/ha/an

- sub-măsura 13.2 - plăți compensatorii pentru zone care se
  confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN) 62 €/ha/an

- sub-măsura 13.3 - plăți compensatorii pentru zone care se
  confruntă cu constrângeri specifice (ANC SPEC) 75 €/ha/an

Ce suprafață se declară și cum se solicită 
ajutoarele

Pentru a beneficia de fonduri, fermierul trebuie (conform Articolului 8
din OUG 3/2015):
- să fie înscris în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să respecte cerințele
 prevăzute de legislația specifică și să depună la termen cererea unică de plată.

- să dispună de un teren agricol de cel puțin 1 ha, iar suprafața unei parcele agricole
 trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
 pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.
 Pentru legume cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a construcției trebuie să
 fie de 0,3 ha, cu o suprafață minimă a parcelei de 0,03 ha.

- să declare toate parcelele agricole și zonele de interes ecologic. Dacă fermierii dețin
 parcele de teren nesolicitate la plată, mai mici de 0,1 ha, pot să nu le declare, cu
 condiția ca parcelele însumate să nu depășească 1 ha.

- să-și dovedească calitatea de fermier activ.

- să declare datele de identificare și de contact la depunerea dosarului. Dacă acestea
 se schimbă ulterior, APIA trebuie anunțată în termen de 15 zile; în cazul persoanelor
 juridice, acestea trebuie să notifice APIA, în termen de 15 zile, în legătură cu orice
 modificare făcută la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul/
 administratorii, sediul social, obiectul de activitate.

- să fie de acord ca datele declarate în formularul de cerere unică să fie introduse în
 baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate
 de inspectorii APIA. Datele cu caracter personal sunt protejate de legislația specifică.

- să fie de acord ca datele declarate în dosarul depus la APIA să fie controlate
 administrativ, cu participarea altor instituții ale statului român.

- să dovedească că terenul agricol sau zonele de interes ecologic se află la dispoziția lui
 sau, dacă este cazul, să prezinte o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților
 administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor cu zone de interes ecologic, dar și a
 animalelor.
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- documentele doveditoare pentru terenul agricol sau zonele de interes ecologic să fie
 încheiate înainte de depunerea cererii unice de plată și să fie valabile până la data de
 1 decembrie a anului în care au fost accesate subvențiile APIA.

- să furnizeze la timp toate informațiile cerute de APIA.

- să permită controale ale APIA și să respecte legile în vigoare.

- să marcheze limita parcelelor atunci când acestea se învecinează cu o parcelă cultivată
 cu același tip de recoltă.

- să identifice și să declare suprafețele agricole utilizate în aplicația GIS, pusă la
 dispoziție de APIA.

Ce este cererea unică de plată?
Cererea unică de plată este cerea de ajutor și/sau sprijin pe care fermierii o depun 
anual la APIA. Cei care vor să beneficieze de subvenții depun o singură cerere unică de 
plată, chiar dacă dețin terenuri agricole în mai multe localități sau județe. Formularul 
poate fi depus în fiecare an în perioada comunicată de autorități, în general în perioada 
1 martie - 15 mai.

Foarte important! Depunerea cererii unice de plată se poate face electronic, prin 
accesarea aplicației IPA Online, dosarul fiind analizat și aprobat la sediul local sau 
județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în prezența unui 
inspector APIA.

Tip ZIE Suprafața 
corespunzătoare Caracteristici

Suprafețe
cu plante
fixatoare de
azot (pe 1 m2)

1 ha = 1 ha de ZIE Lista speciilor care fixează azotul și contribuie
la creșterea biodiversității autorizate pentru 

însămânțare drept cultură principală: mazăre, 
fasole, linte, soia, lucernă, trifoi, bob, lupin, 

sparcetă, năut, fasoliță. Aceste culturi trebuie
să fie prezente pe teren pe toată perioada lor

de vegetație, sunt considerate culturi principale
și participă la calculul diversificării culturilor,

inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de
0,3 ha. Tratamentul fitosanitar nu este autorizat.

Suprafețe cu 
strat vegetal
sau culturi 
secundare

1 ha = 0,3 ha de ZIE Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile 
cultivate cu amestecurile aprobate de specii de 

culturi (muștar + ovăz, muștar + facelia, muștar + 
rapiță, latir + măzăriche de toamnă, latir + ovăz, 

mazăre + ovăz, măzăriche de toamnă + ovăz, 
măzăriche de toamnă + secară, măzăriche de 

toamnă + triticale, lupin + trifoi, rapiță + triticale, 
rapiță + secară) considerate culturi secundare,

care nu participă la calculul diversificării culturilor
și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de 
cel puțin 8 săptămâni. Ambele specii din amestec 

trebuie identificate la controlul APIA. Perioada
de însămânțare a culturilor secundare este

1 iulie - 1 octombrie. Desființarea culturilor 
secundare se realizează prin distrugere mecanică. 

Tratamentul fitosanitar nu este autorizat.

Zone-tampon
și margini de 
câmp (pe 1 m)

1 ml = 9 m2 de ZIE Fără producție agricolă, pășunatul și tăierea
ierbii sunt permise. Lățime minimă = 1 m,
maximă = 20 m. Fâșiile de protecție de pe

terenurile arabile situate în vecinătatea apelor
de suprafață, au o lățime minimă de 1 m pe 

terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe 
terenurile cu panta mai mare de 12%. De-a

lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include 
benzi cu vegetație riverană inclusă în scopul 

calculării zonei de interes ecologic. Tratamentul 
fitosanitar nu este autorizat (GAEC 10).
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Tip ZIE Suprafața 
corespunzătoare Caracteristici

Garduri vii/fâșii 
împădurite/arbori 
în aliniament
(pe 1 m)

1 ml = 10 m2 de ZIE
Lățimea maximă: 10 m. Șiruri de arbuști/arbori 

formate din diferite specii.

Arbori izolați
(per arbore)

1 arbore = 30 m2

de ZIE

Pâlcuri arbustive
din zona de 
câmpie (pe 1 m2)

1 m2 = 1,5 m2 de ZIE Dimensiune maximă 0,3 ha. Pâlcuri arbustive, 
inclusiv arbori în grup, tufe sau pietre.

Iazuri (pe 1 m2) 1 m2 = 1,5 m2 de ZIE Suprafața minimă 0,01 ha, suprafața maximă
de 0,3 ha. Acumulări permanente naturale de
ape stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton

sau din plastic.

Rigole (pe 1 m) 1 ml = 10 m2 de ZIE Lățime maximă 10 m. Șanțuri sau canale, precum
și cursurile deschise de apă pentru irigații sau 

drenare, exclusiv cele cu pereți betonați.

Zone cu specii 
forestiere cu ciclu 
scurt deproducție
(pe 1 m2)

1 ha = 0,3 ha de ZIE Zone cu plantații de salcie (Salix L.), plop alb 
(Populus alba) și plop negru (Populus nigra). 
Tratamentul fitosanitar nu este autorizat.

Zonele 
împădurite 
înființate prin 
PNDR

1 ha = 1 ha de ZIE Terenuri agricole împădurite prin măsura 221
„Prima împădurire a terenurilor agricole“ din
cadrul PNDR 2007 - 2013, prin submăsura 8.1 

„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite“
din cadrul PNDR 2014 - 2020 sau în temeiul unei 

scheme naționale ale cărei condiții respectă 
dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din

Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale
art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.

Terase
(pe 1 m lungime)

1 ml = 2 m2 de ZIE Înălțime minimă 1 m, lățime minimă 3 m. 
Construcții destinate prevenirii și combaterii 

eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor
de nivel, pe terenuri arabile în pantă.

Suprafețe cu 
Miscanthus 
giganteus

1 m2 = 0,7 m2 de ZIE
Tratamentul fitosanitar nu este autorizat.
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