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INFORMARE
privind măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020
noutăţi pentru Campania 2018
Începând cu data de 1 martie 2018, MADR invită fermierii care utilizează terenuri
agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă (M.10), în
zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar și
fermierii care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura
ecologică (M.11) să solicite la APIA plățile compensatorii de dezvoltare rurală prin
cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depășesc 2,6 mld. EUR.
Elementele de noutate aduse de către MADR măsurilor de mediu și climă începând cu anul
2018 sunt:
 introducerea a 3 noi pachete în cadrul Măsurii 10 - Agro-mediu și climă aplicabile
pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila țipătoare mică (Aquila
pomarina) și dropia (Otis tarda), precum și pe terenuri arabile pentru protejarea
speciilor de păsări comune;
 includerea posibilității de a cumula pe aceeași suprafață plățile compensatorii
acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajiști permanente, atât prin Măsura 11
- agricultura ecologică, cât și prin Măsura 10 – agro-mediu și climă. Astfel, în
funcție de combinația de pachete accesate, nivelul plăților cumulate poate fi
cuprins între 119 - 449 euro/ha/an pentru perioada de conversie și între 153 - 483
euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică;
 creșterea nivelului plăților compensatorii acordate la nivel național pe pajiști
permanente fără angajament de agro-mediu și climă cu 19 euro/ha/an pentru
perioada de conversie și cu 18 euro/ha/an pentru perioada de menținere a
practicilor de agricultură ecologică, față de anul 2017.
Cererile unice de plată pentru aceste măsuri se pot depune până la jumătatea lunii mai la
Centrele Județene și Centrele Locale ale APIA.
Informații detaliate privind accesarea acestor măsuri şi regulile pentru derularea în bune
condiţii a angajamentelor sunt disponibile pe site-urile MADR (www.madr.ro,
www.pndr.ro, www.rndr.ro), APIA (www.apia.org.ro) și AFIR (www.afir.info), precum și la
toate Centrele Locale și Centrele Județene APIA în format tipărit.
Fermierii pot adresa întrebări la care vor primi răspunsul experţilor APIA pe forumul de
discuţii care se poate accesa de pe site-ul APIA (http://forum.apia.org.ro)
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Măsura 10 – agro-mediu și climă
Noutăți Campania 2018
Pachet / Variantă

P9 - Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila
pomarina)
200

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

269
190

P10 – Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor
agricole
P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

92

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști
varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil
sub-pachetul 11.2 – pajiști permanente importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)
varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)

Măsura 11 – agricultură ecologică

Noutăți Campania 2018
Pachet / Variantă
Pachetul 6 – pajiști permanente
varianta 6.1 (nivel național fără angajament de agro-mediu și climă)
varianta 6.2 (în zone eligibile și cu angajament M.10 P1, P2, P3.1,
P3.2, P6, P9.2, P11.2)
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Valoarea plății (€/ha/an)
Anul 2018

Sub-măsura
11.1 – conversie
-

Sub-măsura 11.2
– certificat
-

143

129

39

73

