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8.

DESCRIEREA FIECĂREI MĂSURI SELECTATE

8.1. Descrierea generală a condițiilor,
Plăţile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi pentru a
răspunde cererii din ce în ce mai mari a societăţii pentru servicii de mediu. Plăţile acordate prin această
măsură trebuie să încurajeze fermierii să deservească societatea ca întreg prin introducerea sau
continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea
mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.
Măsura se desfăşoară pe patru direcţii principale:
 menținerea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor agricole cu înaltă valoare naturală
(HNV) și a sistemelor agricole (nevoia 12). Acţiunea este o extindere a pachetelor 1 şi 2 din cadrul
măsurii 214 „Plăţi de agromediu” din cadrul PNDR 2007-2013 fiind extinse zonele cu Inaltă
Valoare Naturală şi la alte areale decât pajiştile semi-naturale şi livezile tradiţionale extensive;
 protejarea unor specii prioritare prin continuarea implementării pachetelor 3, 6 şi 7 din cadrul
măsurii 214 „Plăţi de agromediu” din cadrul PNDR 2007-2013 privind condiţii speciale de
management a pajiştilor sau terenurilor agricole reprezentative pentru păsări sau pentru fluturi
(nevoia 12)
 protecţia solului şi apei prin continuarea aplicării culturilor verzi pentru terenul arabil pe întreg
teritoriul naţional, în special în zonele cele mai vulnerabile la eroziune și la alte procese de
degradare, inclusiv în zonele devaforizate (nevoia 15)
 adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin promovarea tehnologiilor și practicilor noi de
management la nivelul fermelor (nevoia 17)
Promovarea practicilor agricole tradiţionale, extensive, bazate pe o utilizare redusă a inputurilor, este
necesară pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi pentru a răspunde cererii din ce în ce
mai mari a societăţii pentru servicii de mediu. Fermierii trebuie încurajaţi să deservească societatea ca
întreg prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu
protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului
şi a diversităţii genetice.
România deţine una din resursele cele mai bogate de terenuri care pot fi clasificate ca având o înaltă
valoare naturală. Utilizând criteriile propuse de Forumul European pentru Conservarea Naturii şi
Pastoralism
(European
Forum
for
Nature
Conservation
and
Pastoralism
http://www.efncp.org/policy/indicators-high-nature-value-farming/) pot fi încadrate în această
categorie :
 pajiştile naturale şi semi-naturale din zona montană,
 livezile tradiţionale extensive în care fondul vechilor fâneţe se conservă aproape în întregime,
făcând din acestea unul dintre cele mai valoroase şi mai bine conservate habitate traditionale din
zona carpatică, Transilvania şi zona pericarpatică. În plus, aceste livezi tradiţionale, conservă în
cele mai multe cazuri, soiuri autohtone vechi de pomi fructiferi, care constituie un genofond
cultural ancestral, periclitat, ce nu trebuie pierdut.
 peisaje mozaicate incluzând pajişti, arbori, arbuşti şi parcele agricole de dimensiuni mici cultivate
extensiv în care biodiversitatea, inclusiv fauna sălbatică este ridicată
 pajişti aflate în vecinătatea pădurilor în care există o mare diversitate faunistică (păsări, insecte,
animale mici şi mari)
Pentru desemnarea unităţilor administrativ-teritoriale (LAU2) care pot fi încadrate ca zone cu înaltă
valoare naturală au fost aplicate criteriile bazate pe folosinţa terenurilor utilizând bazele de date
CORINE-LANDCOVER şi FAO-LCCS (Anexa 1) O unitate administrativ-teritorială este încadrată ca

zonă cu înaltă valoare naturală dacă peste 60% din terenul ei agricol se încadrează în una din condiţiile
de definire a HNV enumerate mai sus.
Suprafaţa terenurilor, pe tipuri de folosinţâ încadrate în unităţile teritorial-administrative definite ca
zone cu înaltă valoare naturală est, (conform informaţiilor furnizate de baza de date a blocurilor fizice
utilizată pentru plăţile din agricultură (APIA):
TA: Teren Arabil
PP: Pajisti Permanente
CP:Livezi
VI : Vii
Total

HNV - ha
3.040.605
2.730.621
187.487
28.708
5.987.422

In desemnarea anterioară (2007-2013) suprafaţa eligibilă de pajişte a fost de aprox. 2,4 milioane
hectare
O ameninţare importantă este intensivizarea agriculturii în aceste zone şi o posibilă conversie a
terenurilor cu înaltă valoare naturală în teren arabil sau pajişti utilizate intensiv. Există anumite
schimbări care arată potenţialul creşterii gradului de intensivizare, cea mai vizibilă dintre aceste
schimbări fiind sporirea utilizării mijloacelor mecanizate pentru efectuarea lucrărilor agricole. Nivelul
mediu de fertilizare este încă relativ scăzut însă, este de aşteptat ca acesta să crească semnificativ în
strânsă corelare cu creşterea eficienţei în agricultură. O astfel de creştere a utilizării fertilizanţilor
chimici ar fi implicit asociată cu scăderea semnificativă a diversităţii speciilor de plante şi pierderea de
habitate, aşa cum este demonstrat de numeroase studii.
Provocarea constă în menţinerea acestei bogate resurse de terenuri agricole e în faţa schimbărilor
socio-economice ce vor apărea în mediul rural în anii următori. Pentru a reuşi, este nevoie ca sistemele
extensive de agricultură să fie susţinute îndeajuns pentru a putea face faţă competiţiei atât cu sistemele
agricole intensive cât şi într-un context mai larg, cu alte activităţi economice emergente cu care se vor
afla în competiţie (pachetele 1 şi 2)
În situaţia livezilor tradiţionale utilizate extensive, lipsa mecanizării cu utilaje grele şi evitarea
chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole traditionale folosite (ce se reduc în fond la un păşunat
non-intensiv şi la cosit) vor favoriza menţinerea integrală a habitatelor respective, a fondului cultural
tradiţional, a biodiversităţii precum şi a învelişului edafic (pachetele 1 şi 2)
Un management adecvat al pajiştilor din interiorul Ariilor Importante pentru Păsări (IBA) este necesar
pentru conservarea speciilor de păsări importante la nivel european. Speciile vizate în continuarea
acţiunilor din programul trecut sunt Crex crex, Lanius minor şi Falco vespertinus. Aceste specii sunt
prezente în număr mare în România în timp ce în alte zone din Europa se află în declin sau au dispărut.
România deţine aproximativ 97% din populaţia europeană de Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte
neagră), aproximativ 50% din populaţia europeană de Falco vespertinus (Vânturelul de seară) şi
aproximativ 27% din populaţia europeană de Crex crex (Cârstelul de câmp). Au fost menţinute Ariile
Importante pentru Păsări din programarea tecută selectate pe baza principiului reprezentativităţii
(aceste specii regăsindu-se în număr mare în IBA-urile selectate). IBA-urile selectate sunt:
 Crex crex – Confluenţa Jiu Dunăre, Valea Râului Negru (începând cu anul 2008) şi Câmpia
Nirului – Valea Ierului, Lunca Mureşului Inferior, Lunca Timişului, Lunca Turului Inferior, Valea
Fizeşului (începând cu anul 2012),
 Lanius minor şi Falco vespertinus – Aliman-Adamclisi, Campia Crisurilor, Delta Dunarii,
Dunarea Veche – Bratul Macin, Elesteele Jijiei şi Miletinului, Hunedoara Timiseana,
Kogalniceanu - Gura Ialomitei, Lunca Barcaului, Stepa Casimcea, Saraiu Horea, Cursul Mijlociu
al Somesului, Defileul Inferior al Muresului, Allah Bahir – Capidava, Cheile Dobrogei,

Dumbraveni, Padurea Hagieni şi Bistreţ, Calafat Ciuperceni Dunăre, Confluneţa Olt Dunăre,
Gruia – Gârla Mare, Suhaia.
Suprafaţa de pajişte eligibilă este de aprox 0,26 milioane hectare. În total, Ariile Importante pentru
Păsări selectate în cadrul acestui pachet pilot acoperă peste 30% din suprafaţa totală a Ariilor
Importante pentru Păsări existentă în România. Unităţile administrativ-teritoriale eligibile acoperă
peste 12 % din suprafaţa naţională, terenurile agricole aparţinând acestor UAT reprezentând cca. 17 %
din suprafaţa agricolă totală la nivel naţional, iar suprafeţele de pajişti permanente din UAT-urile
eligibile acoperind peste 8 % din suprafaţa totală de pajişti a României.
Trebuie menţionat şi faptul că o mare parte a Ariilor Importante pentru Păsări din România sunt
acoperite (aproximativ 40%) de pachetul 1 Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală, pachet care deşi este
focusat pe conservarea speciilor de plante asociate pajiştilor semi-naturale are potenţialul de a aduce şi
o contribuţie indirectă la protecţia speciilor de păsări din zonele respective, printre acestea numărânduse Crex crex, două dintre cele mai importante IBA-uri pentru specie, Podişul Hârtibaciu şi Dumbrăviţa
– Rotbav-Măgura Cotlea. IBA-urile desemnate pentru Lanius minor şi Falco vespertinus sunt
importante şi pentru alte specii periclitate la nivel global ca: Lanius collurio şi Coracias garrulus, specii
pentru care România deţine aproximativ 43% respectiv 44% din populaţia la nivel european, specii
care vor beneficia indirect de implementarea acestui pachet.
Pe pajiştile permanente din zona Clujului şi cele situate în Obcinele Bucovinei, evaluarea populaţiilor
din speciile genului Maculinea a arătat faptul că aici se găseşte, în funcţie de specie, până la 3 % din
populaţia la nivel comunitar, aceste zone înregistrând până la 40 % din populaţiile la nivel naţional.
Cele mai reprezentative specii în aceste zone sunt Maculinea nausithous, Maculinea teleius,
Maculinea alcon şi Eriogaster catax. Datorită vulnerabilităţii, a biologiei şi ecologiei deosebit de
complexe (mirmecofilie), speciile de fluturi din genul Maculinea au beneficiat in ultimii 20 de ani de
numeroase studii şi finanţări generoase din bugetul UE. Cunoscându-se biologia şi ecologia lor, s-au
elaborat planuri de management bine ancorate ştiinţific. Vulnerabilitatea acestor specii se datorează
fragmentării şi reducerii habitatului şi modului de utilizare a pajiştilor cu Sanguisorba officinalis.
Cositul de 3-5 ori ca practică specifică anumitor zone joase sau de 2-3 ori în zonele înalte, dar în
perioade nefaste pentru dezvoltarea fluturilor din genul Maculinea, constituie o practică incompatibilă
cu menţinerea populaţiilor acestor specii. Deoarece perioada cuprinsă între jumătatea lunii iunie şi
jumătatea lunii august corespunde perioadei de zbor pentru M. telejus şi M. nausithous, în această
perioadă femelele depun ouăle pe inflorescenţa plantei gazdă (Sanguisorba officinalis-sorbestrea), şi
tot în această perioadă larvele se află în interiorul inflorescenţelor plantei. Abia după jumătatea lunii
august majoritatea larvelor au parăsit deja inflorescenţele, fiind transportate de către anumite specii de
furnici gazdă în muşuroaie pentru a fi hrănite şi a-si continua ciclul de viată. Unele larve de M.
nausithous se mai află în inflorescenţe şi după jumătatea lunii august, până la jumătatea lunii
septembrie, dar procentul lor este redus sau chiar nesemnificativ pentru populaţie (Timus et al. 2011).
Având în vedere ciclul biologic mai sus menţionat, bine studiat atât în zona Clujului, cât şi în zona
Bucuvinei, este recomandată începerea cositului numai după data de 25 august a fiecărui an. Este
necesar a fi menţionat că implementarea acestui pachet va contribui indirect la conservarea unor
habitate importante specifice pajiştilor naturale şi seminaturale, dar şi a unor specii prioritare a căror
ecologie este legată de aceste tipuri de habitate. Zonele selectate ca eligibile în cadrul acestui pachet
sunt situate în judeţul Cluj şi în judeţul Suceava, suprafaţa de pajişti naturale şi seminaturale din aceste
zone fiind de peste 35.000 ha.
Principalele specii de gâşte ce iernează pe teritoriul României sunt: gâsca de vară (Anser anser), gârliţa
mare (Anser albifrons), gârliţa mică (Anser erythropus), şi gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). Gârliţa
mică şi gâsca cu gât roşu sunt incluse în Lista Roşie din România, şi sunt specii ameninţate la nivel
global. Alte specii precum gâsca de semănătură (Anser fabalis), gâsca de zăpadă (Anser cearulescens),
gâsca canadiană (Branta canadensis), gâsca călugăriţă (Branta leucopsis) şi gâsca neagră (Branta
bernicla) sunt rare pentru ţara noastră. Ele pot fi observat în zonele de iernare sporadic şi în număr

redus. Argumentele prezente se referă în principal la specii de gâşte de pe teritoriul României, care
sunt influenţate de practicile agricole aplicate în zonele de habitat. Gâsca cu gât roşu este specia de
gâscă cea mai ameninţată din lume, populaţia speciei în cauză aflându-se în declin: de la 60.444
indivizi recenzaţi în perioada 1998-2001 la 38.500 de indivizi estimaţi în perioada 2003-2005. Printre
motivele principale ce stau la baza declinului populaţiei se numără deteriorarea habitatelor de hrănire
în zonele de iernat. În România, prima gâscă poate fi observată la sfârşitul lunii octombrie, începutul
lunii noiembrie, dar concentraţii semnificative de gâşte se formează, de obicei, la sfârşitul lunii
noiembrie. Gâştele rămân pe teritoriul României până la sfârşitul lunii februarie, dar grupuri mici mai
pot fi întâlnite şi la începutul lunii aprilie. Principalele situri pentru gâsca cu gât roşu în România sunt
situate în Dobrogea. În partea de nord a Dobrogei, zona principală de înnoptare este situată pe malul
lacului Razim. În partea centrală, zone importante au fost evidenţiate pe Lacul Goloviţa şi în partea de
sud a Lacului Sinoe. În partea de sud a Dobrogei, există două situri importante, iar de-a lungul coastei
Mării Negre, se gaseşte o zonă principală de înnoptare, şi anume, partea de sud-vest a Lacului
Techirghiol. De-a lungul fluviului Dunărea lângă Călăraşi, un alt adăpost principal pentru specie este
situat pe Lacul Iezeru (Dan Hulea 2002). Datele colectate în timpul monitorizărilor pentru gâsca cu gât
roşu prin Programul Comun de Cercetare şi Monitorizare (observaţii efectuate începând cu iarna
2000/2001 până în prezent) arată că specia foloseşte pentru hrănire o mare parte din zona agricolă din
Dobrogea (www.brantaruficollis.org). De asemenea, datele furnizate de gâştele echipate cu radiotransmiţătoare în iarna 2010/2011 în Bulgaria au evidenţiat faptul că acestea preferă pe lângă siturile
istorice şi ariile vaste de teren agricol din Balta Ialomiţei şi Insula Mică a Brăilei. Gâştele sunt specii
ierbivore. Principalele resurse de hrană pentru speciile din ţara noastră sunt grâul de toamnă şi orzul.
Mai pot consuma şi boabe de porumb şi plantele de rapiţă abia germinate. Ambele tipuri de hrană
asigură un aport nutritiv mult mai ridicat decât grâul de toamnă, dar acestea pot fi găsite şi consumate
de gâşte doar la începutul iernii. Principalele zone de hrănire pentru acestă specie sunt reprezentante de
terenuri întinse cu cereale, în special grâu de toamnă, dar şi orz, secară sau triticale. De aceea,
principala practică agricolă şi de folosinţa a terenului care să asigure protejarea speciei pe termen lung
este reprezentată de cultivarea unor suprafeţe întinse cu aceste tipuri de culturi în Dobrogea şi
asigurarea de puncte de hrănire cu boabe de porumb. Suprapunerea zonelor de hrănire pentru gâşte cu
terenurile arabile utilizate pentru producţia intensivă de cereale duce la apariţia unei controverse
importante referitoare la menţinerea ariilor de hrănire în bune condiţii cantitative şi calitative şi
pierderile cauzate de gâşte pe culturi. O altă problemă importantă se referă la schimbarea culturilor
folosite în mod tradiţional în Dobrogea cu plante tehnice care privează gâştele de resurse de hrănire.
Din acest motiv, menţinerea terenurilor cu grâu de toamnă şi a punctelor de hrănire cu porumb în
apropierea zonelor de înnoptare pentru gâşte este o măsură ce poate asigura supravieţuirea speciei la
nivel global.
Distribuţia spaţială a zonelor eligibile pentru submăsurile adresate zonelor de înaltă valoare naturală
(HNV) şi celor care vizează protecţia diferitelor specii de păsări şi fluturi este prezentată în harta
următoare.
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8.2. Descriere pe măssuri
8.2.0. Codu
ul şi Titlul măsurii
m
mediu şi clim
mă
10. Agro-m
8.2.1. Bazaa legală
Art. 28 al Regulamenntului (UE)) nr. 1305/2
2013 al Paarlamentuluii European și al Conssiliului din 17
A
penntru
decembrie 2013 privinnd sprijinull pentru dezzvoltare ruraală acordat din Fondul European Agricol
EADR) și de abrogare a Regulameentului (CE)) nr. 1698/2
2005 al Connsiliului
Dezvoltaree Rurală (FE
a 83 al Reggulamentuluui (UE) nr. 1305/2013:
Acte deleggate adoptatee de Comisiie în baza art.
 Anexaa I, Partea I,, secţiunea 8 punctul 100 din draftuul actului deelegat adopttat de Comissie în baza art.
a
8(3) all Regulamentului (UE)) nr. 1305/2013
8.2.2. Desscrierea gen
nerală a măsurii,
m
incclusiv logicca intervențției și conttribuția la Domniile de
Intervențiie și obiectivele transvversale

Beneficiariii măsurii trebuie
t
să rrespecte la nivelul întrregii ferme standardelle de eco-coondiţionalittate
stabilite în temeiul titllului VI cappitolul I din Regulamenntul (UE) nrr. 1306/2013
3.
s angajeazăă să ţină o evidenţă a activităţilorr agricole coorelate cu iimplementaarea
Beneficiariii măsurii se
cerinţelor dde agro-meediu (de bazză la niveluul întregii feerme şi supperioare la nivelul
n
suprrafeţelor afllate
sub angajaament).

Beneficiarii măsurii fac dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se
angajează să:
 obţină cunoștințele și informațiilor necesare pentru implementării angajamentelor de agro-mediu
şi climă sau
 asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă, care
să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare
pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor prin servicii de
consiliere sau consultanţă.
Cerinţele spefice pachetelor propuse sunt următoarele:
1. pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală
varianta 1.1 – pajişti cu înaltă valoare naturală
 utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg. N
s.a./ha (1 UVM/ha)
 utilizarea pesticidelor este interzisă,
 cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în unităţile administrativteritoriale cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru
terenurile situate în unităţile administrativ-teritoriale cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii/livezii tradiţionale nu mai târziu de
două săptămâni de la efectuarea cositului,
 păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor/livezilor tradiţionale 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 suprafeţe se degradează sau sunt afectate
accidental).
varianta 1.2 – terenuri arabile cu înaltă valoare naturală
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 80 kg. N
s.a./ha (2 UVM/ha),
 utilizarea pesticidelor este interzisă,
 pentru cel puţin 50% din suprafaţa totală aflată sub angajament se lasă resturile vegetale pe teren
pe timpul iernii (cerinţa se aplică pe întreaga suprafaţă a parcelelor care contribuie la procentul de
minim 50% din suprafaţa angajată),
 se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie – 15 martie,
 este interzisă folosirea metodelor de alungare a animalelor sălbatice şi/sau utilizarea otrăvurilor în
perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.
2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1, însemnând că acest pachet poate fi aplicat
doar de fermierii care au aplicat şi pentru pachetul 1.
varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale
utilizate extensiv aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală.

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente
 cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor
grele.
varianta 2.3 – practici tradiţionale aplicabile terenurilor arabile
 lucrările agricole se efectuează cu tractoare medii sau uşoare sau cu forţă animală,
 nu se practică monocultura,
 în asolament se introduc obligatoriu plante de nutreţ multianuale.
3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
varianta 3.1 – Crex crex
 utilizarea fertilizanţilor este interzisă,
 utilizarea pesticidelor este interzisă,
 cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi
cosită 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 păşunate 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
din flora locală 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.
varianta 3.2 – Laniu minor şi falco vespertinus
 utilizarea fertilizanţilor este interzisă,
 utilizarea pesticidelor este interzisă,
 cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
 cositul se va efectua în etape,
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi
cosită 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 1 UVM pe hectar,
 păşunile inundate nu vor fi păşunate 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
din flora locală 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.
4. pachetul 4 – culturi verzi
 semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi
utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina,

 doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor
chimici pentru culturile verzi este interzisă,
 biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii martie. Lucrările
agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune,
 nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului,
 aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care 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.
Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu
culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.
Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din
suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.
5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice





cultivarea pe suprafaţa angajată a cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocitate diferită,
adaptarea calendarului de semănat la cerinţele climatice modificate,
utilizarea metodelor de minimum tillage,
aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată.

6. pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
 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 25 august,
 cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă
folosirea utilajelor grele,
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la
efectuarea cositului,
 păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar,
 păşunile inundate nu vor fi păşunate 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
din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate
accidental),
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub
angajament.
7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis)
 în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de
toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
 însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată
înainte de data de 15 octombrie,
 parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar
porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minim 5 % şi maxim 10 %
sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament









fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un
punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura
de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de
porumb pe timpul verii,
pesticidele şi fitostimulatorii (ingrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între
însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie – 15 martie,
este interzisă folosirea metodelor de alungare şi/sau utilizarea otrăvurilor în perioada cuprinsă
între 15 octombrie şi 31 martie,
păsunatul este interzis în perioada începând cu 15 octombrie, până în 15 martie pe parcelele aflate
sub angajament,
este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.

Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu
culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.
Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, şi implicit o supracompensare a fermierilor care
încheie angajamente în cadrul acestui pachet, pachetul 7 se poate aplica pe maximum 80% din
suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.
Contribuția la Domeniile de Intervenție
Implementarea acestor pachete contribuie la:
 Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură şi silvicultură
Domeniul de intervenţie 4A - Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în
zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor
europene (P1, P2, P3, P6, P7)
Domeniul de intervenţie 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea
îngrăşămintelor şi a pesticidelor (P1, P3, P6, P7)
Domeniul de intervenţie 4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului (P4,
P5)
 Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic
Domeniul de intervenţie 5A – Eficientizarea utilizării apei în agricultură (P5)
Domeniul de intervenţie 5E - Promovarea captării carbonului în agricultură şi silvicultură (P4)
Contribuţia la temele orizontale
Prin sprijinul acordat în cadrul măsurii, în sensul încurajării adoptării practicilor agricole extensive, cu
impact redus asupra mediului este adresată tema orizontală privind Mediul şi clima.
8.2.3. Domeniul de aplicare, nivelul de sprijin, precum și alte informații (defalcate pe submăsuri și
tip de operațiuni)

Lista submăsurilor

10.1 Plăţi pentru angajamente de agro-mediu şi climă

Pachete de agro-mediu şi climă:
1. pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală
varianta 1.1 – pajişti cu înaltă valoare naturală
varianta 1.2 – terenuri arabile cu înaltă valoare naturală
2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente
varianta 2.3 – practici tradiţionale aplicabile terenurilor arabile
3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
varianta 3.1 – Crex crex
varianta 3.2 – Laniu minor şi falco vespertinus
4. pachetul 4 – culturi verzi
5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice
6. pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis)
Descrierea acțiunilor:
Plăţile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agromediu.
Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la
data semnării acestora. După încheierea angajamentelor iniţiale, acestea pot fi prelungite anual, în
limita alocărilor financiare, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. Regula
aplicabilă pentru prelungirea anuală a angajamentelor în cadrul unei campanii de primire a cererilor de
plată este „primul venit, primul servit”.
Plăţile de agro-mediu cuprind doar acele angajamente care depăşesc cerinţele de bază, care prezintă
nivelul obligatoriu de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea
plăţilor compensatorii de agro-mediu.
Angajamentele în cadrul pachetelor 1, 2, 3, 6 şi 7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând
posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Angajamentele încheiate pentru
pachetele 4 şi 5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament,
parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la alul.
Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea
angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub
angajament).
O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri pentru a
asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor de bază sau măsurilor de înverzire (articolul
43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) pe care angajamentele trebuie să le depășească. O clauză de
revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei măsuri, care depășesc actuala
perioadă de programare, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de

programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și
rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.
Tipul sprijinului:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de agromediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie
angajamente voluntare.
Trimiteri către alte legi:
Legislaţie UE:





Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
regulamentul de implementare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

Legislaţie naţională:
 OUG nr. 125/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
 Ordinul MADR nr. 246/2008 cu modificarile si completarile ulterioare,
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de
aprobare GAEC în România
 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare – de aprobare a SMR în România
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor
prevăzute de legislaţia naţională (Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor practici agricole,
OG nr. 4/1995, OG 1559/2004 – acte normative cu modificările si completarile ulterioare).
Beneficiarii:
Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru agro-mediu şi climă sunt fermierii, utilizatori de terenuri
agricole.
Costuri eligibile:
Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare
pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc
nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării
angajamentelor voluntare de agro-mediu şi climă.
Cerinţele de bază sunt constituite din:

 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013,
 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c)
punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,
 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor
prevăzute de legislaţia naţională,
 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.
Costurile standard calculate pentru măsura de agro-mediu şi climă nu includ costuri tranzacţionale şi
investiţionale.
Condiții de eligibilitate:
Terenuri:
 pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală şi pachetul 2 – practici agricole
tradiţionale vizează terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în
Program la nivel de unitate administrativ-teritorială LAU2, utilizate ca pajişti permanente, precum
şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat şi
terenurile arabile.
 pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări vizează terenurile agricole situate în Ariile Importante
pentru Păsări (Important Bird Areas – IBA’s) reprezentative pentru speciile Crex crex, Laniu
minor şi Falco vespertinus, utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele delimitate în Program
la nivel de unitate administrativ-teritorială LAU2.
 pachetul 4 – culturi verzi este disponibil pentru terenurile arabile situate pe întreg teritoriul
naţional.
 pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice vizează terenurile arabile situate în zonele
cu risc crescut de deşertificare, delimitate în Program la nivel de unitate administrativ-teritorială
LAU2.
 pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) vizează terenurile agricole utilizate
ca pajişti permanente, situate în zonele unde au fost identificate populaţii reprezentative ale unor
specii prioritare de fluturi din genul Maculinea sp., delimitate în Program la nivel de unitate
administrativ-teritorială LAU2.
 pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis) vizează terenurile arabile situate în Ariile Importante pentru Păsări (Important Bird
Areas – IBA’s) reprezentative pentru Branta ruficollis, delimitate în Program la nivel de unitate
administrativ-teritorială LAU2.
Plăţile compensatorii de agro-mediu şi climă pot fi acordate ca parte a măsurilor dacă:
 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă
în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile,
 suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha
(0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole),
 beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la
data semnării acestuia,
 beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme,
 beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care
aplică,
 beneficiarul a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe
propria răspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru
perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe în situaţia în care utilizează

acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani) pe suprafeţele pe care intenţionează să aplice pachetul 1,
pachetul 3 şi/sau pachetul 6.
Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:
Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin măsura de agro-mediu şi climă contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu propuse. Cu excepţia pachetului 4 – culturi verzi care are obiective
diferite faţă de celelalte pachete ale măsurii de agro-mediu şi climă, în stabilirea zonelor eligibile s-a
avut în vedere demarcarea ariilor de aplicabilitate ale pachetelor pe categorii de utilizare a terenurilor
agricole. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor pachete, aplicarea
acestora contribuind la uniformizarea la nivel naţional a promovării practicilor agricole durabile,
bazate pe reducerea imputurilor, cu impact în îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Aşadar,
pentru măsura 10 – agro-mediu şi climă nu se stabilesc criterii de selecţie.
În situaţia în care, în urma implementării măsurii 10 – agro-mediu şi climă, se constată insuficienţa
resurselor financiare alocate în raport cu angajamentele încheiate, nu vor mai fi încheiate noi
angajamente începând cu următorul an de primire a cererilor de plată.
Regula aplicabilă, în situaţia insuficienţei fondurilor, pentru prelungirea anuală a angajamentelor în
cadrul unei campanii de primire a cererilor de plată este „primul venit, primul servit”.
Sume și rate de sprijin:
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de
100%, fiind constitui din costuri publice. Conform art. 59 (4) (b) din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013 contribuția maximă FEADR va fi de maximum 75% din totalul cheltuielii publice.
Alocarea financiară INDICATIVĂ a măsurii este de 849.964.900 euro, reprezentând contribuția
FEADR. Cheltuiala publică totală va fi de 1.133.286.533 euro.
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă sunt
următorele:
Pachet/Variantă
1. Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală
1.1. Pajişti cu înaltă valoare naturală
1.2. Terenuri arabile cu înaltă valoare naturală
2. Practici agricole tradiţionale
2.1. Lucrări manuale pe pajişti permanente
2.2. Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente
2.3 Practici tradiţionale aplicabile terenurilor arabile
3. Pajişti importante pentru păsări
3.1. Crex crex
3.2.Lanius minor şi Falco vespertinus

Plată compensatorie
(€/ha/an)
86
XX
144
XX
XX
140
106

4. Culturi verzi.
5. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu
(Branta ruficollis).

126
110
165
209

ATENŢIE!!!
Nivelul primelor compensatorii este indicativ, urmând ca metodologiile de calcul să fie validate
conform prevederilor art. 62(2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
Plăţile acordate în cadrul acestei măsui se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile directe acordate
fermierilor şi cu plăţile acordate zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (art. 31), neexistând
cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni. Numai pachetele 4 sau 5 ale măsurii
de agro-mediu şi climă (articolul 28) se pot combina cu pachetele 1 şi 2 ale măsurii de agricultură
ecologică (art. 28).
În cadrul acestei măsuri, plăţile acordate în cadrul pachetului 5 pot fi cumulate cu plăţile acordate în
cadrul pachetului 4 sau pachetului 7, neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a
unor acţiuni. Plăţile acordate în cadrul pachetului 4 nu pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul
pachetului 7, datorită cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile. Nu sunt
posibile alte combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite.
8.2.4. Verificare și control al măsurilor
8.2.4.1. Risc(uri) la implementarea măsurii
Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante realizate de
către AM și Agențiile de Plăți, evaluare care ia în considerare rezultatele controalelor efectuate
inclusiv în perioada de programare anterioară, așa cum prevede articolul 62 din Regulamentul (UE)
1305/2013.
În perioada de programare 2014-2020, se estimează că pot exista o serie de riscuri specifice dintre care
enumerăm:
 perioada de depunere a cererilor de plată (depunerea cu întârziere),
 nedeclararea tuturor suprafețelor,
 identificarea corectă a parcelelor agricole,
 nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la suprafața aflată sub angajament,
 nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate la nivelul fermei,
 nerespectarea cerinţelor specifice măsurii pe suprafeţele aflate sub angajament,
 înregistrarea activităţilor agricole relevante din punctul de vedere al angajamentelor.
8.2.4.2. Acţiuni de reducere a riscului
Dintre măsurile luate pentru îmbunătăţirea implementării măsurii şi reducerii riscurilor, menţionăm:
 identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole,
 promovarea anuală a unor ample campanii de informare a beneficiarilor prin care se diseminează
informații legate de derularea corectă a angajamentelor,

În plus, experiența dobândită în perioada de programare 2007-2013 a relevat faptul că sistemul de
control existent a asigurat verificarea respectării condițiilor și angajamentelor asumate de beneficiari.
De asemenea, sistemul de sancţiuni dezvoltat pentru măsura de agro-mediu este unul progresiv, nivelul
penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma nerespectării diferitelor
tipuri condiţii specifice măsurii.
În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agențiile de Plăți pe baza experienţei din
perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât prin
prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se
prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.
8.2.4.3. Evaluarea generală a măsurii
Măsura creează premisele atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, contribuind la
menţinerea ecosistemelor care sunt legate de aplicarea unor practice agricole durabile, promovând
utilizarea eficientă a resurselor naturale şi sprijinind tranziţia către o economie cu emisii reduse şi
adaptată la efectele schimbărilor climatic, concomitent cu promovarea unei dezvoltări durabile și
echilibrate a spațiului rural. Pachetele propuse vizează continuarea eforturilor întreprinse în perioada
2007-2013 în materie de protecţie a mediului prin promovarea unor practici agricole destinate
menţinerii zonelor cu valoare naturală înaltă (HNV), promovării practicilor agricole
tradiţionale/extensive, protecţia habitatelor unor specii de păsări şi fluturi prioritare şi protecţia
resurselor de apă şi sol împotriva eroziunii şi poluării prin înfiinţarea de culturi verzi pe terenurile
arabile în timpul iernii. În plus, pentru a veni ca răspuns la provocările aduse de schimbările climatice
se propune un pachet pilot prin care să fie promovate unele metode de adaptare.
De asemenea, pentru a asigura maximizarea impactului aşteptat, măsura vizează tratamentul egal al
solicitanților şi al diferitelor tipuri de angajamentelor. o cât mai eficientă și eficace utilizare a
resurselor financiare în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
8.2.5. Metodologia pentru calcularea sprijinului
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice ale Pachetului 1, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
chimici conduce la o scădere a producţiei cu 25% iar întârzierea cositului conduce la o pierdere de
33% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există diferenţe în privinţa costurilor, fermierii
trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual plantele invazive dar în acelaşi timp având şi
unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi chimici şi pesticide. În ansamblu, practica de agromediu nu este la fel de profitabilă ca o practică convenţională, de aceea se acordă o plată
compensatorie.
Aplicarea lucrărilor cu utilaje mecanizate de mici dimensiuni pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor
tradiţionale utilizate extensiv aflate sub angajament în cadrul pachetului 2 sau interzicerea aplicării
lucrărilor mecenizate (cu excepţia celor operate cu forţă animală), conduc la costuri mai mari pentru
fermieri. Lucrări cum ar fi cositul manual sau întorsul fânului necesită muncă intensă şi sunt mai
costisitoare decât practicile mecanizate moderne. De asemenea, utilizarea echipamentelor mecanizate
de mici dimensiuni, deşi este mai economică decât aplicarea unor practici manuale, este mai
costisitoare decât practicile mecanizate convenţionale.

Limitarea utilizării îngrăşămintelor pe suprafeţele de terenuri arabile cu înaltă valoare naturală conduce
la înregistrarea unor pierderi de venituri cauzate de reducerea producţiilor, care împreună cu costurile
suplimentare rezultate în urma încorporării resturilor vegetale în sol conduc la valoarea calculată a
primei compensatorii pentru varianta 2.3 a pachetului 2.
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice pachetului 3, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
(inclusiv a celor organici) conduce la o scădere a producţiei cu 30%. Întârzierea cositului în cazul
variantei 3.1 conduce la o pierdere de 50% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există diferenţe
în privinţa costurilor, fermierii trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual plantele invazive
dar în acelaşi timp având şi unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi chimici şi pesticide. În
ansamblu, această practică de agro-mediu nu este la fel de profitabilă ca o practică convenţională, de
aceea se acordă o plată compensatorie.
Ca urmare a respectării practicilor specifice pachetului 4, fermierii suportă costuri mai mari. Aceste
costuri constau în consum crescut de combustibil pentru efectuarea lucrărilor adiţionale precum şi în
costuri cu achiziţionarea seminţelor. Acestea sunt premisele pentru care o plată compensatorie este
acordată pentru pachetul 4. Pentru a se evita orice suprapunere a cerinţelor pachetului 4 cu standardul
GAEC referitor la protecţia solului pe timpul iernii prin asigurarea acoperirii terenurilor agricole sau
menţinerea acestora nearate pe cel puţin 20 % din suprafaţa de teren arabil a fermei, acest pachet se
poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, asigurându-se astfel
evitarea dublei finanţări.
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice pachetului 5, fermierii înregistrează cheltuieli suplimentare
sau în unele cazuri pierderi de venituri din activitatea agricolă în urma diversificării culturilor,
adaptării calendarului activităţilor agricole la condiţiile climatice modificate şi compostarea materiilor
organice în vederea obţinerii îngrăşămintelor organice. Aplicând cerinţele acestui pachet fermierii
înregistrează şi unele economii datorită reducerii aplicării unor activităţi agricole specifice
tehnologiilor clasice.
Ca urmare a respectării cerinţelor specifice pachetului 6, fermierii suferă o pierdere de venit în
comparaţie cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Interzicerea utilizării fertilizanţilor
chimici conduce la o scădere a producţiei cu 25%, iar întârzierea cositului conduce la o pierdere de
75% din valoarea fânului obţinut. De asemenea, există diferenţe în privinţa costurilor, fermierii
trebuind să lucreze mai mult pentru a combate manual plantele invazive dar în acelaşi timp având şi
unele economii prin neachiziţionarea de fertilizanţi chimici şi pesticide. În ansamblu, practica de agromediu nu este la fel de profitabilă ca o practică convenţională, de aceea se acordă o plată
compensatorie.
Pentru a se evita orice suprapunere a cerinţelor pachetului 7 cu standardul GAEC referitor la protecţia
solului pe timpul iernii prin asigurarea acoperirii terenurilor agricole sau menţinerea acestora nearate
pe cel puţin 20 % din suprafaţa de teren arabil a fermei, acest pachet se poate aplica pe maximum 80%
din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, asigurându-se astfel evitarea dublei finanţări. Ca
urmare a respectării cerinţelor specifice pachetului 7, fermierii suferă o pierdere de venit în comparaţie
cu cei care aplică practicile agricole convenţionale. Astfel, înfiinţarea culturii de iarnă, care în situaţia
în care se succede cu o cultură de vară (ex. porumb) induce costurile asociate lucrărilor de pregătire a
terenurilor (ex. arat sau discuit), costurile cu achiziţionarea seminţelor, precum şi cheltuielile aferente
încorporării culturii în sol pe perioada primăverii, în condiţiile în care această cultură nu poate fi
valorificată de către fermieri, pierderea înregistrată fiind echivalentă cu 100 % din cheltuielile
efectuate. În situaţia în care fermierii optează pentru menţinerea culturii de toamnă în vederea
valorificării producţiei obţinute, aceştia înregistrează o scădere a producţiei datorită interzicerii
utilizării unor metode de protecţie a culturii în perioada 15 octombrie – 15 martie (ex. utilizarea

pesticidelor, a metodelor de alungare a păsărilor, a utilizării fitostimulentelor). Astfel, pierderile
cauzate de hrănirea păsărilor conduce la o pierdere a producţiei cu 25 % în cazul cerealelor sau chiar la
compromiterea totală a culturii în cazul rapiţei datorită faptului că gâştele se hrănesc cu mugurii
acestei plante în fazele incipiente de dezvoltare sau chiar dezrădăcinează plantele în zonele cu exces de
umiditate Aceste pierderi, cumulate cu scăderile de producţie induse de interzicerea utilizării
pesticidelor şi a fitostimulatorilor în perioada 15 octombrie – 15 martie, conduc la o scădere a
producţiilor, în medie, cu 40%. În situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, sunt induse
cheltuieli suplimentare cu achiziţionarea cantităţii necesare de porumb boabe, transportul acesteia la
punctele de hrănire situate pe parcelele pentru care au fost încheiate angajamente şi manevrarea
porumbului (încărcare/descărcare). Înfiinţarea culturii de porumb pe timpul verii fiind obligatorie
pentru minim 2 din cei 5 ani de angajament, plata compensatorie a fost calculată pentru un sistem de
rotaţie a culturilor aplicat în 3 din cei 5 ani şi, de asemenea, bazat pe culturi succesive grâu de toamnă
– porumb aplicat în 2 din cei 5 ani. Pierderea de venit şi cheltuielile suplimentare înregistrate în cadrul
angajamentului se datorează nerecoltării producţiei pe 5 % din suprafaţa parcelelor angajate în vederea
asigurării hranei pentru gâşte. În cadrul acestui pachet fermierii nu înregistrează economii datorită
neutilizării îngrăşămintelor chimice sau a fitostimulatorilor sau datorită interzicerii lucrărilor agricole
pentru faptul că această interdicţie nu se aplică culturii principale, pe timpul verii, ci culturii secundare,
pe perioada iernii, cultură care nu este valorificată de fermieri în minim 2 ani din cei 5 ani de
angajament. Pierderile de venit şi cheltuielile suplimentare calculate în cadrul acestui pachet au fost
mediate pe cei 5 ani de angajament, asigurându-se acelaşi nivel al primei compensatorii pentru fiecare
an de angajament. Pentru simplificare sistemului de implementare, în situaţia prelungirii anuale a
angajamentelor după perioada iniţială, este obligatorie înfiinţarea culturii de iarnă, nivelul plăţii fiind
cel calculat ca medie a schemei aplicate în primii 5 ani.
8.2.6. Informații adiționale specifice măsurii
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebuie să
demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor, înainte de depunerea ultimei cereri de plată în cadrul
angajamentelor.
Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului,
beneficiarilor măsurii de agro-mediu şi climă le vor putea fi acordate servicii de formare (Măsura 1), în
condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program.
Beneficiarii plăţilor de agro-mediu şi climă care nu beneficiază de serviciile vizate de măsura 1,
trebuie să facă dovada:
 obţinerii cunoștințelor și informațiilor necesare prin prezentarea unor documente care să ateste
participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi
climă sau
 asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării
angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea
parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de
management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
cerinţele specifice ale angajamentelor.
În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor de
informare şi publicitate derulate la nivelul Programului.

8.2.7. Alte informații importante pentru implementarea măsurii
Listele zonelor eligibile pentru Pachetul 1 şi 2, 3, 5, 6 şi 7.
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Pajiştii aflate în veecinătatea corpurilor dee pădure (figgura A1.4)

Figura A1.4.
A
Pajişti afflate în vecinăătatea corpurillor de pădure

t
dministrativăă este încaddrată ca zonnă cu înaltă valoare natturală dacă peste
p
60% din
O unitate teritorial-ad
terenul agrricol care îi
î aparţine se încadreaază în una dintre cateegoriile de definire a zonelor HN
NV
menţionatee anterior. UAT incluuse pe bazaa acestor crriterii în zo
one cu înalltă valoare naturală suunt
prezentate în figura A1.5.
A

Figura A1.5. Unităţi teeritorial adminnistrative încaadrate ca zonee cu înaltă valooare naturală.

