
Măsura 11- AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 
 

Pentru obţinerea unor venituri suplimentare  fermierii pot accesa Măsura 11- AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ. 

Această măsură poate fi accesată prin intermediul APIA (AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU 

AGRICULTURĂ, în campania ce se va desfăşura în perioada 01 marie - 16 mai 2022, este o măsură de mediu și climă şi 

aplicabilă pe terenurile agricole si este finanțată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul 

PNDR 2014-2020. 

Sprijinul prin măsura 11 Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: 

·        11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică; 

·        11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică; 

 

Valorile plăţilor compensatorii, enumerate in continuare, se cumulează cu sprijinul deja primit prin intermediul APIA: 

  

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: 

·        Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 €/ha/an; 

 Pachetul 2 – legume – 500 €/ha/an; 

 Pachetul 3 – livezi – 620 €/ha/an; 

 Pachetul 4 – vii – 530 €/ha/an; 

 Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 365 €/ha/an; 

 Pachetul 6 – pajiști si păşuni permanente: 

o varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) – 143 €/ha/an; 

o varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 39 €/ha/an. 

  

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 

 Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/ha/an; 

 Pachetul 2 – legume – 431 €/ha/an; 

 Pachetul 3 – livezi – 442 €/ha/an; 

 Pachetul 4 – vii – 479 €/ha/an;  

 Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 350 €/ha/an; 

 Pachetul 6 – pajiști si păşuni permanente: 

o varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) – 129 €/ha/an; 

o varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 73 €/ha/an. 

  

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.11 

»    este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă. 

 

»     deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile 

prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa 

minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și 

viticole, sere și solarii). 

 

»      este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura 

ecologică. 

 

»    încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform 

prevederilor legislaţiei naţionale. 

 

»      se încadrează în categoria fermierilor activi, în înţelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 


