
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale

Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru 

Agricultură

Măsuri de sprijin derulate de 
APIA

2019



FONDURI IMPLEMENTATE DE APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
gestionează scheme de plăți si măsuri de sprijin acordate
fermierilor, finanțate din:

▪FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă (plăți
directe, măsuri de piață).

▪FEADR – Fondul European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (prin intermediul măsurilor delegate
din cadrul PNDR 2014 - 2020).

▪BN – Bugetul Național (ajutoare naţionale tranzitorii,
ajutoare de stat).



FEGA
•PLĂŢI DIRECTE

•SCHEME DE SPRIJIN CUPLAT ÎN 
SECTOARELE VEGETAL ŞI 
ZOOTEHNIC

•MĂSURI DE PIAŢĂ ŞI 
PROMOVARE PRODUSE 
AGRICOLE

FEADR
• MĂSURI DE MEDIU ŞI CLIMĂ

• SPRIJIN DESTINAT CREĂRII DE 
SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE 

• SPRIJIN PENTRU ANGAJAMENTE DE 
SILVOMEDIU

• MĂSURI PRIVIND BUNĂSTAREA 
ANIMALELOR

BUGET NAŢIONAL
• AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII 

ÎN SECTORUL VEGETAL ŞI 
ZOOTEHNIC

• AJUTOARE DE STAT

SCHEME DE PLĂŢI ŞI MĂSURI DE 
SPRIJIN IMPLEMENTATE DE APIA



PLATI DIRECTE (FEGA)
• Schemele de plăţi directe sunt următoarele:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;

b) plata redistributivă;

c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;

d) plata pentru tinerii fermieri;

e) schema de sprijin cuplat;

f) schema simplificată pentru micii fermieri.

• Cuantumul per hectar al plăţilor directe care se acordă pentru anul de cerere 2019
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Plata pentru practici agricole
benefice pentru climă şi mediu

Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate
hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu:

a) diversificarea culturilor;

Diversificarea culturilor constă în existenţa a două sau mai multe culturi pe terenul arabil
şi se aplică de către fermierii care utilizează mai mult de 10 hectare de teren arabil. 

b) menţinerea pajiştilor permanente existente;

c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă.

Fermierii în ale căror exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că,
începând cu anul de cerere 2018, o suprafaţă care corespunde unui procent minim de
5% din terenul arabil al exploataţiei pe care fermierul l-a declarat, este zonă de interes
ecologic.

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare
plata pentru înverzire, se acordă fermierilor care aplică practicile agricole benefice
pentru climă și mediu, menţionate anterior, în funcţie de specificul exploataţiei şi/sau de
structura culturilor.
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MĂSURI DELEGATE din PNDR 2014-2020 gestionate 

de APIA (FEADR)

1) Măsura 10 – agro-mediu şi climă.

2) Măsura 11 – agricultură ecologică.

3) Măsura 13 – zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu
alte constrangeri specifice.

4) Măsura 14 (fosta măsură 215) – Plăți în favoarea bunăstării
animalelor.

5) Măsura 8 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor, SubMăsura 8.1 Împăduriri şi crearea
de suprafeţe împădurite.

6) Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor, SubMăsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu.



PLAFOANELE  FINANCIARE 

2014-2020

MĂSURA
FEADR

- euro -

Cofinantare

Buget National

- euro -

TOTAL

- euro -

Măsura 10 - Plăți pentru agro-mediu și climă 909.964.916 159.037.358 1.069.002.274

Măsura 11 - Agricultura ecologică 200.686.161 35.030.067 235.716.228

Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri

specifice

1.150.796.418 166.847.496 1.317.643.914

Măsura 14 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor 687.938.706 88.469.900 776.408.606

Măsura 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe

împădurite
105.695.160 21.106.472 126.801.632

Măsura 15.1 - Plăți pentru angajamentele în materie

de silvomediu și climă
58.415.000 11.732.754 70.147.754

TOTAL 3.113.496.361 482.224.047 3.595.720.708



MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANŢATE PRIN 

PNDR 2014-2020

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile
agricole, finanțate prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR
2014-2020 și implementate în România în anul 2019,
sunt:

•Măsura 10 – agro-mediu și climă (M.10),

•Măsura 11 – agricultura ecologică (M.11),

•Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice (M.13).



MĂSURA 10 – Agromediu și climă

SCOPUL MĂSURII: încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să
adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a
zonelor rurale, menținerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru
speciile sălbatice prioritare, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor
tradiționale.

Beneficiarii plăților compensatorii pentru Măsura10 sunt:

✓fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7
și P9-P11) ale M.10,

✓fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol
de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau
pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele
adulte de reproducție de rasă pură),fiind acordată în urma asumării unor angajamente
voluntare pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele măsurii M.10.



MĂSURA 10 – Agromediu și climă
PACHETELE MĂSURII :

• Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală – cuantum: 142 euro/ha

• Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
• varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – cuantum: 100 euro/ha

• varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – cuantum: 21 
euro/ha

• Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
• sub-pachetul 3.1 – Crex crex

• varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex - cuantum: 310
euro/ha

• varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex - cuantum: 
231 euro/ha

• sub-pachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus 

• varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus
- cuantum: 159 euro/ha

• varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco 
vespertinus - cuantum: 80 euro/ha



MĂSURA 10 – Agromediu și climă

PACHETELE MĂSURII :

• Pachetul 4 – culturi verzi - cuantum: 128 euro/ha

• Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice - cuantum: 125 
euro/ha

• Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
• varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.) - cuantum 410 euro/ha

• varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru
fluturi (Maculinea sp.) - cuantum 331 euro/ha

• Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca
cu gât roşu (Branta ruficollis) ) - cuantum 250 euro/ha

• Pachetul 8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 
abandon cu un cuantum cuprins intre 40 si 200 euro/UVM, in functie de 
specie



Nou! MĂSURA 10 – Agromediu și climă

Începând din Campania 2018 fermierii pot solicita sprijin pentru 3 pachete
noi în cadrul Măsurii 10 “Agromediu și climă”, respectiv:

• Pachetul 9- terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru
acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) cu 2 sub-pachete:
• sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire
pentru acvila tipătoare mică - 200 euro/ha/an

• sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire
pentru acvila tipătoare mică:
• varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila
tipătoare mică, 269 euro/ha/an

• varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante
pentru acvila tipătoare mică, 190 euro/ha/an

• Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de
păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an



Nou! MĂSURA 10 – Agromediu și climă

• Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) cu 2
sub-pachete:

▪ sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie:
▪varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
▪varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil – 100

euro/ha/an
▪ sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie:
▪varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie – 269

euro/ha/an
▪varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie –

190 euro/ha/an
▪varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie -

169 euro/ha/an



MĂSURA 10 – Agromediu și climă

• Alocare financiara 2014-2020 (euro)

• Suma autorizată la plată pentru Măsura 10 - Campania 2018:

118.732.856 euro

Total 1.069.002.274
FEADR: 

909.964.916

BUGET NATIONAL: 

159.037.358



MĂSURA 11 – AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

SCOPUL MĂSURII: încurajarea fermierilor să treacă de la metodele de 
agricultură convenţională la cele specifice agriculturii ecologice, precum şi
să menţină aceste metode după perioada iniţială de conversie.

Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două

direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea

practicilor de agricultură ecologică.

Sunt implementate două sub-măsuri:

✓11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură 
ecologică,

✓11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură 
ecologică.



MĂSURA 11 – AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul M.11 Agricultură
Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt
înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe
unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor
angajamente voluntare:

✓pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum
3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1
conversia la agricultura ecologică, cu menținerea certificării
suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de
cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului,

✓pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menținerea
agriculturii ecologice (sM.11.2).



MĂSURA 11 – AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Măsura 11 – agricultură ecologică –

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



MĂSURA 11 – AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

• Alocare financiara 2014-2020 (euro)

• Suma autorizata la plata pentru Măsura 11 Campania 2018:

42.483.276 euro

Total : 

235.716.228

FEADR : 

200.686.161

BUGET NATIONAL : 

35.030.067



MĂSURA 13 - PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ 

CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI 

SPECIFICE

SCOPUL MĂSURII: compensarea economică a dezavantajelor
întâmpinate de fermieri în desfășurarea activităților agricole, legate
de capacitatea de producţie scăzută a terenurilor agricole şi de
costurile suplimentare pe care le implică menţinerea activităţilor
agricole în aceste zone, diminuându-se în acest fel riscul de abandon
al activităţilor agricole (mai ridicat în aceste zone)

Beneficiarii plăților compensatorii pentru M.13 sunt fermierii activi
care utilizează terenuri agricole.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de
suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente
voluntare anuale pentru continuarea activităților agricole în zonele
desemnate cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
(M.13).



MĂSURA 13 - PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ 

CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI 

SPECIFICE

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



MĂSURA 13 - PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU 

CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE

• Alocare financiara 2014-2020 (euro)

• Suma autorizata la plata pentru Măsura 13 Campania 2018:

266.170.820 euro

TOTAL :  1.317.643.914
FEADR : 

1.150.796.418

BUGET NATIONAL : 

166.847.496



Ecocondiţionalitatea în anul 2019

definiţie
• Ecocondiţionalitatea este o componentă a PAC ce condiţionează acordarea sprijinului

financiar din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme
de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor,
sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

• Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul
schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate mai jos trebuie să respecte aceste norme
pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de
mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite
în scopul producţiei).

• Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele
specifice acestor măsuri, iar normele privind ecocondiționalitatea se aplică în raport cu
angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

• Dacă fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri solicită şi măsurile 10, 11
sau 13, aceştia au obligaţia să respecte normele de ecocondiţionalitate pe întreaga
suprafaţă a exploataţiei, precum şi cerinţele specifice măsurilor/pachetelor respective.
Nerespectarea acestor condiţii poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative
conform legislaţiei în vigoare.

• Nerespectarea de către femieri (din neglijenţă, din neştiinţă sau in mod intenţionat) a
normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative
de reducere a plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după
caz (art. 99 din Regulamentul 1306/2013).
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LEGISLAŢIA COMUNITARĂ APLICABILĂ NORMELOR DE ECOCONDIŢIONALITATE 

ÎN ANUL 2019

• Art. 93-94 şi Anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE)
nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;

• Art. 38-42 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile
pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative
aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii, cu cu modificările şi completările ulterioare;

• Art. 73-75 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de
administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu
modificările şi completările ulterioare;
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LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ APLICABILĂ NORMELOR DE ECOCONDIŢIONALITATE 

ÎN ANUL 2019

 Ordinul 352/636/54/2015 MADR/MMAP/ANSVSA pentru aprobarea normelor privind
ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Ordin nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice
şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art.
2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Ordin nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru
anul 2019;
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Normele privind Ecocondiţionalitatea în anul 2019

Normele privind ecocondiţionalitatea înglobează:

• cerinţele legale în materie de gestionare - SMR

• standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor – GAEC.

Acestea sunt incluse în următoarele domenii:

• Mediu, schimbări climatice şi bune condiţii ale terenurilor;

• Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;

• Bunăstarea animalelor.

Orice fermier care solicită sprijin financiar aferent schemelor de plăţi directe şi
măsurilor de sprijin trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe întreaga
exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic în cauză (art. 93, anexa II din
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, art. 8, alin. (1), lit. m) din O.U.G. nr. 3/2015, art. 4,
alin. (1) din OMADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate

• În cazul în care normele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate în orice
moment în cursul unui an calendaristic şi dacă neconformitatea respectivă este
rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus
cererea unică de plată, cuantumul total al plăţilor efectuate sau care urmează să fie
efectuate beneficiarilor pentru anul calendaristic în care a avut loc constatarea,
trebuie să fie redusă ori exclusă prin aplicarea unei sancţiuni administrative.

• Sancţiunea administrativă se aplică:

➢dacă neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului şi/sau

➢dacă este implicată suprafaţa exploataţiei agricole a beneficiarului sau animalele
deţinute.

Sancţiunile administrative aplicate sunt proporţionale, se aplică în trepte, în funcţie
de gravitatea, amploarea, durata şi caracterul repetitiv al neconformităţii
identificate.
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CAMPANIA 2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 1174/2019, alocarea financiară aferentă
României privind plățile directe acordate
fermierilor prin schemele de sprijin este de
1,943,162,000 euro.



CAMPANIA 2019

! PLATA AVANSULUI
• Asa cum am obisnuit fermierii, si anul acesta vom incepe autorizarea

platilor in avans in luna octombrie.

• In conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare si nationale in
vigoare si respectand cu strictete calendarul activitatilor APIA, conform
ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 69 din 25.01.2019,
incepand cu data de 16.10.2019 APIA va acorda platile in avans in cadrul
schemelor de plati directe, intr-un procent conform reglementarilor
comunitare in vigoare la data efectuarii platilor in avans (in acest an,
cuantumul poate ajunge până la 70% pentru plățile directe și până la 85%
pentru sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, existând in acest sens o
propunere de decizie a Comisiei Europene de derogare de la prevederile
regulamentului 1306/2013). Procentul se aplica la cuantumurile stabilite
prin hotararea de guvern.



Vă mulțumesc!

www.apia.org.ro

http://www.apia.org.ro/

