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Măsura 11 - Agricultură ecologică (art 29) 

Legal basis 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului – art. 29 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) – Anexa I, Partea I, pct. 8.2 (e) 10 

General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and 

cross-cutting objectives 

Agricultura ecologică furnizează servicii de mediu, prin asigurarea protecţiei biodiversităţii, reducerea 

poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, asigurarea unor condiţii de bunăstare a animalelor 

şi dezvoltarea activităţilor economice la nivel local. În linii mari, agricultura ecologică poate fi 

caracterizată ca standard de bază pentru asigurarea unei alimentaţii durabile. 

Prin urmare, sprijinul pentru agricultura ecologică a devenit un element important al politicii de 

dezvoltare rurală a UE. Bunurile publice şi serviciile de mediu care sunt livrate de către agricultura 

ecologică (Cooper, T., Hart, K., Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods Through 

Agriculture in the European Union, Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development, 

Contract No 30-CE-0233091/00-28, Institute for European Environmental Policy: London) pot fi 

rezumate după cum urmează: 

 Fertilitatea și funcționalitatea solului – agricultura ecologică conservă fertilitatea solului 

mai bine decât agricultura convențională datorită unor niveluri mai înalte de conținut de 

materie organică a solului, activitate biologică mai înaltă și un potențial mai mare de control 

al eroziunii. De asemenea, nu există poluare a solului cu pesticide sintetice în agricultura 

ecologică. O mai bună structură a solului este întreţinută prin aplicarea practicilor specifice 

agriculturii ecologice, conducând implicit la creşterea capacităţii de a face faţă problemelor 

legate de apă care decurg din schimbările climatice, riscul de inundaţii şi efecte ale secetei. 

 Calitatea apei - prin evitarea utilizării pesticidelor şi gestionarea strictă a gunoiului de grajd, 

practicarea agriculturii ecologice conduce la scăderea poluării resurselor de apă (cursurilor şi 

corpurilor de apă de suprafaţă dar şi a apelor subterane). 

 Biodiversitate - în prezent este unanim acceptat faptul că metodele de agricultură ecologică 

sunt mai favorabile conservării biodiversităţii faţă de agricultura convenţională. Principalele 

avantaje ale agriculturii ecologice din punct de vedere al biodiversităţii sunt conferite de 

neutilizarea îngrăşămintelor chimice, a erbicidelor şi pesticidelor produse sintetic, densităţile 

scăzute ale efectivelor de animale, utilizarea metodelor de control biologic al dăunătorilor (de 

exemplu, întreţinerea gardurilor vii, a zonelor marginale ale terenurilor agricole şi alte zone 

necultivate), menţinerea activităţii biologice mai intense a solului mai aproape de regimul 

natural, utilizarea culturilor mixte şi utilizarea mixtă a terenurilor. 

 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - din puţinele evaluări referitoare la gazele cu 

efect de seră şi ciclurile acestora în atmosferă, care au fost făcute cu privire la agricultura 



 

2 
 

ecologică, studiile comparative au demonstrat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

raportat la tona de produse alimentare în cazul agriculturii ecologice faţă de agricultura 

convenţională. 

Mai mult, în poziţia sa scrisă cu privire la agricultura ecologică, FAO (FAO (2011), Organic 

agriculture and climate change mitigation. A report of the Round Table on Organic Agriculture and 

Climate Change. December 2011, Rome, Italy) evidențiază: "Agricultura ecologică contribuie la 

atenuarea efectului de seră şi a încălzirii globale, prin capacitatea de a sechestra carbonul în sol. 

Multe practici utilizate în agricultura ecologică (de exemplu încorporarea resturilor vegetale în sol, 

utilizarea culturilor verzi şi rotaţia culturilor, capacitatea legumelor şi leguminoaselor de fixare a 

azotului în sol), cresc randamentul întoarcerii carbonului în sol, cresc productivitatea şi favorizează 

stocarea carbonului". 

 Vitalitatea rurală – cerințele mai mari de forță de muncă la fermele ecologice față de cerințele 

de forță de muncă  din agricultura convențională creează oportunități mai bune de ocupare a 

forței de muncă în zonele rurale. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat Strategia pentru dezvoltarea sectorului 

agroalimentar pe termen mediu și lung Orizont 2020-2030 cu asistență din partea Băncii Mondiale. 

Acest document cuprinde și viziunea asupra sectorului agroalimentar, respectiv modalitatea de 

dezvoltare a sectorului de agricultură ecologică. Acestă strategie urmează a fi aprobată în perioada 

următoare de către Guvernul României. 

În România, sprijinul adresat menținerii terenurilor certificate pentru agricultura ecologică au fost 

introduse în PNDR 2007-2013 ca pachet al Măsurii 214, în timp ce plățile pentru perioada de conversie 

au fost acordate în baza articolului 68 din Regulamentul (UE) al Consiliului nr. 73/2009. 

În Strategia PNDR 2014-2020, agricultura ecologică constituie unul din instrumentele principale de 

minimizare a poluării apelor în cadrul sistemelor sustenabile de gestionare a terenurilor care vizează 

managementul îngrășămintelor, managementul de protecție a culturilor, managementul apei și 

managementul de protecție anti-eroziune. Prin metodele agricole ecologice prevăzute potrivit 

articolului 29 se poate veni în sprijinul protecției resurselor naturale, cu efect benefic asupra calității 

solului, contribuind la stoparea proceselor de degradare. 

Pentru asigurarea consistenţei implementării acestei măsuri, beneficiarilor măsurii li se va solicita să 

facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze: 

 să obţină cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea angajamentelor sau 

 să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor, 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.  

Contribuția la Domeniile de Intervenție 

Din motivele enumerate anterior, este evident faptul că măsura de agricultură ecologică va 

contribui la următoarele priorități de dezvoltare rurală: 
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 Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură şi silvicultură 

      DI 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor 

 Contribuţia la temele orizontale "Mediu" şi "Climă" 

Acțiunile indicative ce urmăresc contribuția agriculturii ecologice la obiectivul transversal de climă 

și mediu vizează, în afară de practicile agricole definite în regulamentele europene privind producția 

ecologică, mai multe acțiuni suplimentare ce pot spori eforturile de atenuare a schimbărilor climatice, 

cum ar fi reciclarea „in situ” a gunoiului de grajd și compostarea resturilor vegetale, menținerea și 

creșterea fertilității solurilor prin culturi intercalate, etc. Agricultura ecologică este în general benefică 

pentru adaptarea la schimbările climatice prin adoptarea unor soluții tradiționale verificate istoric la 

nivel local, care compensează pe termen mediu și lung dezavantajul unui randament mai redus față de 

agricultura convențională. De asemenea, sunt încurajate practicile agricole care favorizează 

diversificarea culturilor și a elementelor tehnologice (în funcție de sezon și spațiu), adaptarea la 

condițiile locale (prin rase și soiuri locale, tehnici locale de îmbunătățire a cantității și calității materiei 

organice din sol), integrarea elementelor de peisaj ca măsură mixtă estetică și de protecție a mediului. 

Această măsură face parte din pachetul de măsuri care contribuie la conformitatea cu Articolul 59 (6) 

din Regulamentul (UE) 1305/2013, ce stabilește ca cel puțin 30 % din contribuția totală a FEADR la 

programul de dezvoltare rurală să fie rezervată pentru măsuri ce contribuie la reducerea efectelor și 

adaptarea la schimbările climatice precum și la reducerea problemelor de mediu. 

În mod colateral, implementarea măsurii va avea impact şi din perspectiva conservării biodiversităţii, 

protecţiei solului şi a stocării carbonului, contribuind în mod secundar la următoarele priorități de 

dezvoltare rurală: 

 Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură şi silvicultură 

DI 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 

DI 4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului 

 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 

DI 5E - Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură 

Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the 

amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For 

each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and 

support rates and principles with regards to the setting of selection criteria 
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11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică 

Sub-measure:  

 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods 

 

Description of the type of operation 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe unitatea de suprafață agricolă, fermierilor 

care se angajează în mod voluntar să adopte practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa 

cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care sunt fermieri activi în înțelesul articolului 

9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

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). 

Angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri se aplică la nivel de parcelă agricolă.  

O clauză de revizuire este prevăzută 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 prevăzută 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. 

 

Type of support 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile realizate în 

vederea conversiei la agricultura ecologică. 

Submăsura conţine 5 pachete: 

 Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 

 Pachetul 2 – Legume; 

 Pachetul 3 – Livezi; 

 Pachetul 4 – Vii; 

 Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice. 

Toate pachetele contribuie la domeniile de intervenţie 4A, 4B, 4C şi 5E. 

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată anual pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie 

angajamente voluntare.  
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Links to other legislation 

Legislaţie UE: 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II; 

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III 

Capitolul 3 art. 43-46; 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 și 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013. 

Legislaţie naţională: 

 Cadrul Naţional de Implementare; 

 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de 

aprobare GAEC în România; 

 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările şi completările 

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 şi 

completările ulterioare); 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; 

 Ordin MADR nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecţie şi certificare în agricultura ecologică; 

 Ordin MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în 

agricultura ecologică. 

 

Beneficiaries 

Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

 

 

Eligible costs 

Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt constituite din costuri standard, calculate 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 

pentru agricultura ecologică. 

Cerinţele de bază sunt constituite din: 
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 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 această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri 

investiţionale. 

 

Eligibility conditions 

Plăţile compensatorii pentru agricultura ecologică pot fi acordate ca parte a submăsurii dacă: 

 beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii 

sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare 

şi Control (IACS); 

 suprafaţa 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 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor 

legale, ca operator în agricultura ecologică; 

 beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi 

certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale. 

Beneficiarii submăsurii trebuie să prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament. 

Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani 

(pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene). După încheierea perioadei de 

angajament, beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul 

angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 

5 ani de la momentul încheierii angajamentului respectiv. În această perioadă care urmează după 

angajamentul pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, fermierii pot încheia angajamente 

pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică (submăsura 11.2) pe suprafeţele agricole 

certificate. 

Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui 

să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică 

necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe 

necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută: 
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 înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii 

cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha, 

 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către 

fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha. 

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului, 

beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de formare 

(Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează 

selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program. 

Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate de Măsura 

1 sau Măsura 2, 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 agricultură 

ecologică sau 

 asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării 

angajamentelor de agricultură ecologică, 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. 

Regulile minime aplicabile vor fi stabilite prin norme naţionale. 

În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor 

de informare şi publicitate derulate la nivelul Programului. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin această submăsură contribuie la atingerea 

obiectivelor de mediu propuse. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor 

angajamente, aplicarea acestora contribuind la nivel naţional la promovarea practicilor agricole 

durabile. Aşadar, pentru submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură 

ecologică nu se stabilesc criterii de selecţie. 

În situaţia în care, în urma implementării măsurii 11 Agricultură ecologică, 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. 

 

(Applicable) amounts and support rates 

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 

100%. 

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete 

propuse: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 euro/ha/an, 
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 Pachetul 2 - legume - 500 euro/ha/an, 

 Pachetul 3 - livezi - 620 euro/ha/an, 

 Pachetul 4 - vii - 530 euro/ha/an, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice – 365 euro/ha/an. 

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe 

agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care 

depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Degresivitatea nu se aplică în cazul 

cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Plăţile acordate în cadrul Articolului 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă: 

plăţi directe, plăţi acordate în baza articolului 31 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu 

pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă (articolul 28). 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un la altul 

între pachetele 1, 2 şi 5. 

 

 

Anexa 8.2.M.11-1 

 

Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

Risk(s) in the implementation of the measures 

Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru ambele submăsuri, prezentarea acestora este 

realizată la lit. d, punctul 1 din capitolul „Verificabilitate și control” din fișa măsurii. 

 

Mitigating actions 

Întrucât măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor sunt aplicate pentru ambele submăsuri, 

prezentarea acestora este realizată la lit. d, punctul 2 din capitolul de „Verificabilitate și control” din 

fișa măsurii. 
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Overall assessment of the measure 

Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia este 

realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și 

control al măsurii” din fișa Măsurii 11. 

 

Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to 

Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the 

Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other 

relevant mandatory requirements established by national law 

Identificarea elementelor relevante este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa 

Măsurii 11. 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the 

description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, 

which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations 

justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the 

transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation 

(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the 

environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for 

other units in accordance with Article 9 of this Regulation 

Metodologia de calcul este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa măsurii. 
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11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică 

Sub-measure:  

 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods  

 

Description of the type of operation 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri se acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor 

care se angajează în mod voluntar să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice, așa 

cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, și care sunt fermieri activi în înțelesul 

articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Sprijinul se acordă numai pentru angajamente care depășesc cerinţele de bază. 

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). 

Angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri se aplică la nivel de parcelă agricolă.  

O clauză de revizuire este necesară pentru angajamentele încheiate în cadrul acestei submăsuri 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. 

 

Type of support 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în 

vederea menținerii practicilor de agricultură ecologică. 

Submăsura conţine 5 pachete: 

 Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 

 Pachetul 2 – Legume; 

 Pachetul 3 – Livezi; 

 Pachetul 4 – Vii; 

 Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice. 

Toate pachetele contribuie la domeniile de intervenţie 4A, 4B, 4C şi 5E. 

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată anual pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie 

angajamente voluntare. 
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Links to other legislation 

Legislaţie UE: 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Titlul V Capitolul II, Titlul VI Capitolul I şi II; 

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Titlul I art. 4, Titlul II Capitolul 1 art. 9, Titlul III 

Capitolul 3 art. 43-46; 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 și 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013. 

Legislaţie naţională: 

 Cadrul Naţional de Implementare; 

 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de 

aprobare GAEC în România; 

 Ordinul comun MADR/ MMP/ ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificările şi 

completările 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 şi 

completările ulterioare); 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; 

 Ordin MADR nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecţie şi certificare în agricultura ecologică; 

 Ordin MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în 

agricultura ecologică. 

 

Beneficiaries 

Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

 

 

Eligible costs 

Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt constituite din costuri standard, calculate 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 

pentru agricultura ecologică. 
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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 această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri 

investiţionale. 

 

Eligibility conditions 

Plăţile compensatorii pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică pot fi acordate ca parte a 

submăsurii dacă: 

 beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii 

sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare 

şi Control (IACS); 

 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 este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor 

legale, ca operator în agricultura ecologică; 

 beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi 

certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale. 

Beneficiarii submăsurii trebuie să prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament. 

Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după 

perioada iniţială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani. 

După perioada de 5 ani a angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot 

prelungi anual, fără a depăşi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. 

Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui 

să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică 

necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe 

necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută: 
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 înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii 

cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha, 

 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către 

fermierii cu angajamente pe suprafeţe între 100 ha și 300 ha, 

 înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi (până la finalul anului III de angajament) de către 

fermierii cu angajamente pe suprafeţe între 50 ha și 100 ha, 

 înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi (până la finalul anului IV de angajament) de către 

fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 50 ha. 

Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului, 

beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de formare 

(Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează 

selecţia beneficiarilor finali) prevăzute de Program. 

Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate de Măsura 

1 sau Măsura 2, 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 agricultură 

ecologică sau 

 asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării 

angajamentelor de agricultură ecologică, 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. 

Regulile minime aplicabile vor fi stabilite prin norme naţionale. 

În plus, informaţiile relevante referitoare la angajamente, vor fi furnizate prin intermediul acţiunilor 

de informare şi publicitate derulate la nivelul Programului. 

 

Principles with regards to the setting of selection criteria 

Aplicarea tuturor tipurilor de angajamente propuse prin această submăsură contribuie la atingerea 

obiectivelor de mediu propuse. În acest context nu se poate face o diferenţiere a impactului diferitelor 

angajamente, aplicarea acestora contribuind la nivel naţional la promovarea practicilor agricole 

durabile. Aşadar, pentru submăsura 11.2 Sprijin pentru menținerea metodelor de agricultură 

ecologică nu se stabilesc criterii de selecţie. 

În situaţia în care, în urma implementării măsurii 11 Agricultura ecologică, 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. 
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(Applicable) amounts and support rates 

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 

100%. 

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete 

propuse: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 218 euro/ha/an, 

 Pachetul 2 - legume - 431 euro/ha/an, 

 Pachetul 3 - livezi - 442 euro/ha/an, 

 Pachetul 4 - vii - 479 euro/ha/an, 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice – 350 euro/ha/an. 

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe 

agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care 

depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Degresivitatea nu se aplică în cazul 

cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Plăţile acordate în cadrul Articolului 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă: 

plăţi directe, plăţi acordate în baza articolul 31”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu 

pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă (articolul 28). 

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un la altul 

între pachetele 1, 2 şi 5. 

 

 

Anexa 8.2.M.11-1 

 

 

Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

Risk(s) in the implementation of the measures 

Întrucât riscurile identificate sunt similare pentru ambele submăsuri, prezentarea acestora este 

realizată la lit. d, punctul 1 din capitolul de „Verificabilitate și control” din fișa măsurii. 
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Mitigating actions 

Întrucât măsurile întreprinse pentru reducerea riscurilor sunt aplicate pentru ambele submăsuri, 

prezentarea acestora este realizată la lit. d, punctul 2 din capitolul de „Verificabilitate și control” din 

fișa măsurii. 

 

 

Overall assessment of the measure 

Întrucât evaluarea generală a măsurii este similară pentru toate submăsurile, prezentarea acesteia este 

realizată la Punctul „Riscuri aferente implementării măsurii” al Subcapitolului „Verificabilitate și 

control al măsurii” din fișa Măsurii 11. 

 

 

Information specific to the operation 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to 

Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the 

Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other 

relevant mandatory requirements established by national law 

Identificarea elementelor relevante este realizată la lit. f „Informații specifice măsurii” din fișa 

Măsurii 11. 

 

 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the 

description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, 

which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations 

justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the 

transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation 

(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the 

environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for 

other units in accordance with Article 9 of this Regulation 

Metodologia de calcul este prezentată la lit. f „Informații specifice măsurii”. 
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Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations 

Risk(s) in the implementation of the measures 

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 a acestora); 

 nedeclararea tuturor suprafețelor; 

 identificarea incorectă 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; 

 neînregistrarea activităţilor agricole relevante din punctul de vedere al angajamentelor. 

 

Mitigating actions 

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 (M.214) este unul 

progresiv, nivelul penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma 

nerespectării diferitelor tipuri de condiţii specifice măsurii. Acest sistem va fi preluat şi adaptat 

specificităţilor Măsurii 11. 

Mecanismele de verificare și control al măsurii stabilite pentru actuala perioada de programare 2014-

2020 includ cerințele obligatorii privind evidența documentelor autorizate asupra conformității 

corespunzătoare a beneficiarului cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007, stabilită conform 

Anexei XII a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 (evidența documentelor furnizată de organismele de 

control) precum și schimbul de informații între organismele de control și autoritățile competente, 

conform articolului 27 din Regulamentul (CE) nr 834/2007 și Regulamentului (UE) nr. 392/2013 al 

Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 cu privire la statutul 

beneficiarului și rezultatele inspecțiilor și vizitelor efectuate la operator de către organismul de control 

și verificărilor efectuate în teren de către autoritățile competente. 
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Angajamentele asumate de către fermieri în cadrul acestei măsuri vor fi verificate prin metode 

administrative şi pe teren, asigurându-se eficacitatea şi eficienţa acestora prin prevederile procedurale 

specifice. Verificările administrative vor viza toate angajamentele aflate în derulare, bazându-se pe 

informaţiile înregistrate în sistemul informatic de administrare și control al cererilor unice de plată pe 

suprafaţă şi pe verificări încrucişate cu alte baze de date relevante. Verificările pe teren vor fi făcute 

asigurându-se reprezentativitatea şi nivelul adecvat al eşantioanelor de control raportate la 

angajamentele eligibile, prin verificări vizuale şi documentare care să confirme respectarea cerinţelor. 

Angajamentele selecționate pentru control la fața locului vor fi verificate în momentul în care pot fi 

verificate cele mai multe dintre cerințele și standardele pentru scopurile selectate de control. 

Manualele de proceduri aferente etapelor fluxului procedural (promovarea măsurilor şi informarea 

beneficiarilor, depunerea şi administrarea cererilor de plată, analiza de risc şi eşantionarea, controlul 

pe teren şi supracontrolul, autorizarea plăţilor, monitorizarea şi raportarea) vor fi elaborate de Agenţia 

de Plăţi (sau o altă entitate delegată dacă este cazul) şi avizate de Autoritatea de Management, înaintea 

aprobării la nivelul Ministerului. 

Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, beneficiarii măsurii vor trebui 

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.  

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. 

Overall assessment of the measure 

Măsura creează premisele atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, contribuind la 

protecţia solului, menţinerea ecosistemelor care sunt legate de aplicarea unor practici 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 în cadrul măsurii vizează 

continuarea eforturilor întreprinse în perioada 2007-2013 în materie de protecţie a mediului prin 

promovarea practicilor agricole specifice agriculturii ecologice care contribuie la conservarea 

biodiversității, a fertilității solului, la reducerea poluării resurselor de apă  și a emisiilor de GES. 

Pentru a asigura maximizarea impactului aşteptat, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților şi 

al diferitelor tipuri de angajamente şi o cât mai eficientă și eficace utilizare a resurselor financiare în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Pentru crearea premiselor necesare 

atingerii obiectivelor stabilite în cadrul priorităților vizate, va fi dezvoltat un cadru instituţional 

adecvat (care va presupune inclusiv delegarea anumitor funcţii privind implementarea tehnică), 

precum şi proceduride lucru pentru activităţile de gestiune şi control pe întreg fluxul procedural. 

Information specific to the measure 

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 

standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to 

Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the 

Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other 

relevant mandatory requirements established by national law 
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Terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate 

în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu 

Regulamentul 834/2007. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet 

trebuie sa continue să fie înregistrate de către un organism de inspecţie şi certificare pe toată perioada 

angajamentului şi să continue sa fie utilizat conform metodelor de producţie ecologice în conformitate 

cu legislaţia naţională relevantă şi cu Regulamentul CE Nr. 834/2007. 

 standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013: 

GAEC 6 -  menținerea nivelului de materie organică din sol prin practici adecvate, inclusiv interdicția 

de a incendia miriștile arabile, cu excepția motivelor fitosanitare; 

GAEC 7 – menținerea particularităților peisajelor, inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor vii, a 

iazurilor, a șanțurilor și a arborilor în aliniament, în pâlc sau izolați, precum și a marginilor câmpurilor 

și a teraselor, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și 

creștere a păsărilor și, opțional, măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive; 

 criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c) 

punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013: 

R (UE) nr.1307/2013, art. 4 par. (1) lit. (c) pct. (ii) – Menținerea suprafeței agricole într-o stare care 

o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește 

cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul 

stabilit de Comisie; 

R (UE) nr.1307/2013, art. 4 par. (1) lit. (c) pct. (iii) – Efectuarea unei activități minime definite de 

către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru 

pășunat sau pentru cultivare. 

 cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a 

plantelor prevăzute de legislaţia naţională; 

Fitosanitar – OG4/1995, cu modificările și completările ulterioare - Este permisă utilizarea numai a 

acelor produse de protecţie  a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate 

cu instrucţiunile de utilizare; 

Fitosanitar – OG4/1995, cu modificările și completările ulterioare - Pot efectua tratamente 

fitosanitare numai persoanele care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz 

fitosanitar. 

Cerinţe privind protecţia apei împotriva poluării cu nitraţi din agricultură - Ordin Comun 

1182/1270/2005 - Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca 

ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea 

fertilizatorilor este interzisă. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. 

Folosirea îngrăşămintelor – Ordin Comun MADR/MMP/MS94/1.378/1.071/2010 - Interzicerea 

folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare. 

 alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională. 
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Agricultură ecologică - Ordinul MADR nr.1253/2013 - Operatorii care produc produsele ecologice 

sau cei aflaţi în perioada de conversie au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului 

unui organism de inspectie şi certificare aprobat. 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the 

description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, 

which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations 

justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the 

transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation 

(EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the 

environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for 

other units in accordance with Article 9 of this Regulation 

Metodologia pentru calcularea plăților compensatorii (PC) este similară pentru toate culturile și se 

bazează pe calculul costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de angajamentele 

asumate pentru conformitatea cu practicile specifice agriculturii ecologice. PC sunt calculate pentru 

categorii de culturi, la nivel naţional, nefiind identificate diferenţe regionale în metodele de producţie 

specifice agriculturii ecologice. 

Plățile compensatorii (PC) se calculează în primul rând pentru culturi individuale reprezentative, cu 

ajutorul formulei generale: 

PC pe ha = pierderea de venituri + costuri suplimentare (nete), 

= (Vc – Vo) + (Co – Cc) 

=  Vc – Cc -   Vo + Co 

= (Vc – Cc) - (Vo – Co) 

= MBc –  MBo 

unde V = preț * producție = valoarea producției 

  C = costuri variabile  

MB = marjă brută  

Indici c = producție convențională (de referință) 

Indici o = {producție organică, conversie la producția organică} 

Ultima linie din formulă reiese din definiția marjei brute (MB) care este diferența dintre valoarea 

producției (V) și costurile variabile (C): 

MB = V – C 

Costurile variabile sunt suma dintre: 

+ costurile directe (semințe, îngrășăminte, protecția culturilor); 

+ costuri variabile cu utilajele (combustibil, reparații utilaje); 

+ costuri legate de forța de muncă sezonieră. 

MB este suma disponibilă pentru acoperirea costurilor fixe (forța de muncă permanentă și capital); 

este echivalentă cu valoarea adăugată brută și PIB în contabilitatea economică. MB pe ha este un 

indicator al profitabilității producerii unei anumite culture sau producerii într-un anumit mod pe un 

hectar de pământ. 
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Scopul compensării este de a completa diferența dintre dintre MBc și MBo pentru a face cele două 

moduri de producție la fel de profitabile. Acest lucru este demonstrat în Figura 1 care arată relația 

dintre componentele PC în conformitate cu formula de mai sus: diferențele dintre valoarea output din 

producția convențională vs. producția organică (Vc – Vo) sunt echivalente cu pierderile de venit; 

diferențele de costuri (Cc – Co) sunt echivalente cu costurile suplimentare.  

Formula de calcul a PC se poate aplica pentru fiecare cultură în parte atât pentru producția în perioada 

de conversie la producția organică cât și pentru menținerea producției organice. 

Atât pierderea de venituri cât și costul suplimentar pot fi negative. Pierderile de venit negative se obțin 

dacă un produs organic obține un preț care supracompensează reducerea randamentului său datorită 

agriculturii ecologice. Costurile suplimentare negative ale unei culturi pot reieși din folosirea unor 

îngrășăminte sintetice și produse de protecție a plantelor în cantități mai mici sau din neutilizarea 

acestora (și din nerecoltarea unei culturi deoarece este folosită pentru fertilizare). 

PC actuale pe ha nu trebuie să fie negative și nu trebuie să depășească sumele din Anexa 2 din 

Regulamentul 1305/2013 (UE) (i.e. 600 EUR/ha pentru culturile anuale și 900 de euro pentru plantele 

multianuale). 

Pentru culturi agricole, legume și plante medicinale și aromatice, calcularea PC se bazează pe PC 

aferente culturilor individuale reprezentative care sunt agregate pentru a obține PC aferente 

categoriilor de culturi respective, folosindu-se suprafețele culturilor reprezentative din 

suprafața  categoriei de cultură (grupului), ca ponderi. Formula de calcul a mediei ponderate a 

variabilelor xi cu ponderi pi , i =1,…,n, (unde n este numărul de culturi în cadrul grupului) este: 

xw =∑ 𝑤𝑖𝑖 𝑥𝑖/∑ 𝑤𝑖𝑖  

xw = media ponderată a variabilei x (x = V, C, MB, PC, …) 

wi = ponderea culturii i în cadrul grupului 

xi = valoarea variabilei x în cadrul culturii i 

∑ 𝑤𝑖𝑖 = 1 

Pentru culturile arabile și legume se aplică ponderi diferite pentru categoriile convenţionale și 

ecologice pentru a reflecta utilizarea efectivă a suprafețelor pentru cele două tipuri de producţie. 

Respectivele PC stabilesc un nivel de profitabilitate egal între suprafețele utilizate în prezent pentru 

practicarea agriculturii ecologice (sau în perioada de conversie) și cele utilizate în prezent pentru 

practicarea agriculturii convenţionale. Folosirea acelorași ponderi pentru agregare are drept rezultat 

PC care stabilesc o profitabilitate egală pentru o anumită parcelă sau fermă. 

Costurile cu forţa de muncă angajată sezonieră sunt evaluate luând în calcul costul mediu al forței de 

muncă pe salariat în sectorul de agricultură, de silvicultură și pescuit. Calcularea plăţilor 

compensatorii are la bază randamentul mediu la nivel național, preţurile de producător și costurile 

variabile, care depind de randamente. Cuantumurile plăţilor compensatorii depind foarte mult de 

pierderile de venituri, respectiv de diferenţele la nivelul valorii producţiei. Aceste diferenţe provin din 

diferenţele de producție la hectar (randament/ha) și din preţurile de producător pentru produsele 

convenţionale și cele ecologice. Întrucât în România nu există date cu privire la randament și la 

preţurile de producător pentru producţia ecologică, iar la nivelul altor State Membre există foarte 

puține date în această privință, aceste date trebuie estimate pe baza informaţiilor de specialitate, 

respectiv pe baza ipotezelor. Cu toate acestea, calculele se bazează, pe cât posibil, pe date și surse de 

informații din România. Costurile tranzacționale nu sunt incluse în calcul. 

Prin urmare, elementele luate în considerare la calcularea plăților compensatorii pentru fiecare cultură, 

pe hectar, sunt: 
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 randamentele; 

 preţurile de producător; 

 costurile cu seminţele (sau plantele); 

 costurile cu îngrășămintele; 

 costurile cu protecţia plantelor; 

 costurile cu combustibilul; 

 costurile cu reparaţiile utilajelor; 

 costurile cu forţa de muncă sezonieră; 

Calcularea plăţilor compensatorii pentru adoptarea și practicarea agriculturii ecologice în cadrul 

PNDR 2014-2020 pentru culturi arabile și legume în România, se bazează pe următoarele ipoteze: 

 Producţia convenţională și ecologică pentru principalele culturi arabile precum și pentru 

legume se realizează în cadrul fermelor comerciale cu teren arabil, care folosesc metode de 

administrare moderne; 

 Ferma convențională de referință este cea care utilizează o cotă-parte din terenul său arabil 

(producție vegetală), egală cu cota medie folosită la nivel național; 

 Ferma ecologică comparativă folosește cotă-parte din terenul său arabil egală cu cota medie 

de teren în regim ecologic folosită la nivel național; nu deține efective de animale și folosește 

compost ecologic certificat achiziționat pentru fertilizare; 

 În timpul perioadei de conversie de la producţia convenţională la cea ecologică, sunt 

îndeplinite angajamentele care depășesc standardele obligatorii relevante, cum ar fi trecerea la 

rotaţia culturilor ecologice, eliminarea utilizării îngrășămintelor chimice și a pesticidelor de 

sinteză; costurile variabile și costurile cu forţa de muncă permanentă sunt deja la nivelul 

specific fermelor ecologice. 

 La jumătatea perioadei de conversie, randamentul scade ca urmare a utilizării mai puţin 

eficiente a nutrienților (în special a azotului) din îngrășămintele ecologice. 

 În perioada certificată, produsele ecologice pot fi vândute la un preț mai mare faţă de produsele 

convenţionale. 

 În UE există o piaţă competitivă care are drept rezultat stabilirea unor preţuri relativ similare 

pentru produse și input-uri; cu toate acestea, valoarea absolută a preţurilor poate să difere de 

la o regiune la alta, în funcţie de cerere și de distanţa faţă de furnizori. 

Dubla compensare a pierderilor de venit și a costurilor suplimentare înregistrate în cazul producției 

ecologice este prevenită, dacă ferma de referință (convențională) include costurile de respectare a 

standardelor obligatorii relevante (standardele de “greening”). Conformitatea cu aceste standarde 

generează costuri pentru agricultura convențională și/sau scăderi ale venitului care poate fi obținut 

dacă nu ar exista aceste standarde. Atâta timp cât veniturile și costurile aferente agriculturii 

convenționale sunt calculate luându-se în considerare aceste costuri, plata compensatorie nu le 

include. Aşadar, PC rezultate în urma aplicării metodologiei de calcul nu conduc la o supracompensare 

a beneficiarilor Măsurii 11, asigurând evitarea dublei finanţări a practicilor aferente aplicării 

standardelor de “greening” la care se face referire în art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 

Condițiile de „greening” adoptate: 
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- nu afectează costurile variabile ale producției convenționale și ecologice în mod diferit (în termeni 

de  EUR/ha) și/sau 

- nu reduc randamentul și modifică valorile producției convenționale și ecologice în mod diferit (în 

termeni de EUR/ha). 

Aceste similitudini între practicile convenţionale şi practicile agriculturii ecologice (manifestate 

implicit în costuri variabile și/sau valori ale producției similare în cazul ambelor metode de producţie) 

conduc la justificarea nediferenţierii PC rezultate, nefiind necesară deducerea unor costuri 

suplimentare sau a unor pierderi de venituri din plăţile aferente pachetelor submăsurilor de agricultură 

ecologică. 

În ceea ce privește sursele de date pentru diferitele componente care au fost luate în considerare la 

calculul plăților compensatorii, au fost utilizate date publicate de Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database). Pentru componentele 

pentru care Eurostat nu furnizează date, s-au utilizat date publicate deKTBL, de “AMI Marktbilanz 

ÖKO-Landbau“ (http://www.ami-informiert.de/ami-shop/ami-shop-startseite/produkte/markt-

bilanz.html), Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) (https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html) 

și Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWI), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 

Fundulea (INCDA), RICA România. Perioada de referință a datelor este 2010 – 2012. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul (UE)1305/2013, în Anexa 8.2.M.11-1 se 

regăsește certificarea calculelor de către ICPA, în calitate de organism independent. Prin această 

declaraţie se confirmă caracterul adecvat al metodologiei și precizia calculelor realizate, precum și 

rezonabilitatea ipotezelor, a valorilor veniturilor utilizate, precum și a indicatorilor folosiți în cadrul 

metodologiilor aplicate pentru calculul platilor compensatorii care vor fi acordate în urma asumării 

angajamentelor voluntare pentru agricultră ecologică. De asemenea, este confirmat caracterul adecvat 

al metodologiei din perspectiveevitării dublei finanţări. 

 

 

Tabelul 1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database
http://www.ami-informiert.de/ami-shop/ami-shop-startseite/produkte/markt-bilanz.html
http://www.ami-informiert.de/ami-shop/ami-shop-startseite/produkte/markt-bilanz.html
https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html
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Anexa 8.2. M.11-1 

 

 


