
 PLĂȚI COMPENSATORII ACORDATE
ÎN CADRUL MĂSURILOR DE MEDIU ȘI CLIMĂ DIN PNDR 2014 – 2020

Măsura încurajează aplicarea unor practici agricole durabile în zonele relevante (în special în zonele cu înaltă 
valoare naturală și în zonele importante pentru specii sălbatice de păsări și fluturi, zonele Natura 2000) cu 
scopul conservării biodiversității pe terenurile agricole, protecției apei și solului și reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră.  De asemenea, se are în vedere creșterea numărului de animale adulte de reproducție din rasele 
locale tradiționale în pericol de abandon.

MĂSURA 10
AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ

Pachetul 1  – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) 142 €/ha/an

Pachetul 4  – culturi verzi                                                                     128 €/ha/an

Pachetul 5  – adaptarea la efectele schimbărilor           125 €/ha/an 
climatice                                                             

Pachetul 7  – terenuri arabile        250 €/ha/an
importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 
gât roşu (Branta ruficollis)             

Pachetul 3  – pajişti importante pentru păsări 
sub-pachetul 3.1 – Crex crex
sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus
 v. 3.1.1 – lucrări manuale                                                                            310 €/ha/an
 v. 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare                                                          231 €/ha/an
 v. 3.2.1 – lucrări manuale                                                                            159 €/ha/an
 v. 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare                                                             80 €/ha/an

Pachetul 6  – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
- v. 6.1 – lucrări manuale                                                                             410 €/ha/an
- v. 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare                                                   331 €/ha/an
                                                                    

Pachetul 8  – creşterea animalelor de fermă 
din rase locale în pericol de abandon
Ovine                                                                  87 €/UVM/an
Caprine                                                             40 €/UVM/an
Bovine (taurine şi bubaline)      200 €/UVM/an            
Ecvidee                                                           200 €/UVM/an
Porcine                                                           176 €/UVM/an

 v.* 2.1 – lucrări manuale                                                                              100 €/ha/an
 v. 2.2 – lucrări cu utilaje agricole                                                               21 €/ha/an

Pachetul 2  – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în 
combinaţie cu Pachetul 1)

Pachetul 9  – terenuri agricole importante 
ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare 
mică (Aquila pomarina)

sub-pachetul 9.1 – terenuri                 200 €/ha/an 
arabile importante ca zone de hrănire pentru 
acvila țipătoare mică
sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente 
importante ca zone de hrănire pentru acvila 
țipătoare mică 

Pachetul 10  – refugii                    92 €/ha/an  
 pe terenuri arabile pentru 
speciile de păsări comune asociate 
terenurilor agricole         

Pachetul 11  – terenuri agricole 
importante pentru dropie (Otis tarda)
sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile 
importante pentru dropie 
sub-pachetul 11.2 – pajiști importante 
pentru dropie 
 v. 11.1.1 – conversia terenurilor  255 €/ha/an
arabile în pajiști                                                  

 v. 11.2.1 – lucrări manuale pe       269 €/ha/an 
pajişti importante pentru dropie                                                          

 v. 11.1.2 – zonă de protecție         100 €/ha/an
pentru dropie pe teren arabil                        

 v. 11.2.2 – lucrări cu utilaje           190 €/ha/an
uşoare pe pajişti importante pentru dropie 
v.  11.2.3 – lucrări cu utilaje           169 €/ha/an
grele pe pajişti importante pentru dropie                                                                 

 v. 9.2.1 – lucrări manuale                   269 €/ha/an
 v. 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 190 €/ha/an

MĂSURA 13 - PLĂȚI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI 
NATURALE SAU CU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE
Are ca scop încurajarea continuării activităţilor agricole în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau constrângeri specifice.

sM 13.1 - plăți compensatorii în zona montană 
Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o 
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care 
încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele 
montane.
97 euro/ha/an

sM 13.2 - plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative 
Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o 
compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii 
care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în 
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative. Prin noua delimitare a 
zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, un număr de 
23 UAT-uri care au fost eligibile în perioada 2015-2018, au devenit neeligibile, urmând 
ca plățile pentru sM13.2 să fie reduse etapizat în anii 2019 și 2020. 
62 euro/ha/an                        Lista UAT-urilor excluse poate fi consultată la centrele APIA 

sM 13.3 - plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice 
Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie 
angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în alte zone afectate de constrângeri specifice.
75 euro/ha/an

Pentru submăsurile care nu au aplicabilitate la nivel național, consultați listele cu UAT-uri eligibile afişate la centrele APIA

Pachetul 3  – livezi
620 €/ha/an (sM 11.1 conversie)
442 €/ha/an (sM 11.2 certificat)

Pachetul 4  – vii
530 €/ha/an (sM 11.1 conversie)              
479 €/ha/an (sM 11.2 certificat)

Pachetul 5  – plante medicinale şi 
aromatice
365 €/ha/an (sM 11.1 conversie)
350 €/ha/an (sM 11.2 certificat)

Pachetul 6  – pajişti permanente
v. 6.1
143 €/ha/an (sM 11.1 conversie)
129 €/ha/an (sM 11.2 certificat)
v. 6.2 (cu angajament de agro- mediu 
și climă)
   39 €/ha/an (sM 11.1 conversie)
   73 €/ha/an (sM 11.2 certificat) 

Pachetul 1  – culturi agricole pe terenuri 
arabile (inclusiv plante de nutreţ)
293 €/ha/an (sM** 11.1 conversie)
218 €/ha/an (sM 11.2 certificat)

Pachetul 2  – legume
500 €/ha/an (sM 11.1 conversie)
431 €/ha/an (sM 11.2 certificat)

PLĂŢILE COMPENSATORII SE SOLICITĂ PRIN COMPLETAREA CERERII UNICE DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ, CARE SE DEPUNE LA CENTRELE LOCALE ȘI JUDEŢENE APIA
Aflați mai multe despre plățile directe şi compensatorii acordate prin PNDR de pe paginile oficiale www.madr.ro, www.pndr.ro, www.apia.org.ro sau www.afir.info

Măsura promovează aplicarea practicilor de agricultură ecologică prin acordarea unui sprijin financiar 
atât pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, cât şi menținerea practicilor de agricultură ecologică.

*v = varianta **sM = submăsura

MĂSURA 11 - AGRICULTURA ECOLOGICĂ


