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Măsura 11 – Agricultura ecologică 

Agricultura ecologică protejează biodiversitatea, are ca obiectiv să reducă poluarea și emisiile de 

dioxid de carbon, asigură condiții de bunăstare animalelor (densitatea redusă a efectivelor de animale) și 

sprijină dezvoltarea activitățile economice la nivel local. Pentru prima dată a fost sprijinită financiar de către 

UE, prin intermediul programului SAPARD (lansat la 1 august 2002), mai precis prin intermediul Măsurii 3.3 – 

Metode agricole de producție proiectate să protejeze mediul și să mențină peisajul rural. Deși criticat datorită 

birocrației excesive, SAPARD a pregătit terenul țărilor participante pentru următorul program propus de UE – 

PNDR 2007-2013. În cadrul acestuia, agricultura ecologică a fost promovata ca pachet al Măsurii 214 – 

Agromediu, finanțându-se astfel peste 80 de mii de hectare. Mai apoi, prin Pilonul I al PAC (plăți pe suprafață 

pentru perioada de conversie) în 2012 s-au finanțat alte 95 de mii de hectare.  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prevăzut în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, Măsura 11 dedicată sprijinirii sectorului agriculturii ecologice, stabilind pentru aceasta o 

alocare financiară FEADR de 200.686.161 de euro. Urmărind prin această măsură să satisfacă nevoile 

identificate de analiza SWOT, mai precis: 

 Menținerea și îmbunătățirea resurselor de apă; 

 Protecția și îmbunătățirea resurselor de sol. 

Acestea fiind stabilite, agricultura ecologică prin intermediul măsurii 11 din noul program PNDR 

2014-2020 se concretizează în următoarele direcții: 

 Managementul îngrășămintelor (prin eliminarea scurgerilor de pesticide și un management strict al 

gunoiului de grajd); 

 Managementul de protecție a culturilor; 

 Managementul apei (reducerea riscului și severităţii inundațiilor și a secetei în contextul schimbărilor 

climatice); 

 Managementul de protecție antieroziune (optimizarea structurii solului). 

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la punerea în aplicare a obiectivelor strategiei 

Europa 2020 privind dezvoltarea durabilă, și ale celui de-al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu în 2020. 

Plăţile compensatorii sunt acordate dacă: 

 beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi precum Art.9 din Regulamentul (UE) nr. 

1307/2013; 

 beneficiarul este utilizator al unei suprafeţe agricole cu categorie 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 un hectar, iar parcelele eligibile au cel puțin 0,3 ha (0,1 ha pentru 

vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole); 

 beneficiarul este înregistrat ca operator în agricultura ecologică conform prevederilor legale în fiecare 

an pentru care solicită sprijin; 

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

independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale. 

Măsura 11 – „Agricultura ecologică” este formată din două sub-măsuri, ambele având câte 5 

pachete: Culturi agricole pe terenuri arabile (plante de nutreț); Legume; Livezi; Vii; Plante medicinale și 

aromatice. 

1. Sub-masura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica 

Sprijinul se acordă pe unitatea de suprafață agricolă fermierilor care se angajează voluntar să 

adopte practici și metode specifice agriculturii ecologice. Aceștia se angajează să țina o evidență a 

activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor(de bază - la nivelul întregii ferme, superioare 

- la nivelul suprafețelor aflate sub angajament).  Angajamentele încheiate în cadrul acestei sub-măsuri se 

aplica la nivel de parcela agricolă. 

2. Sub-masura 11.2: Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica 

Sprijinul se acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor  care se angajează  voluntar să 

mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice. Sprijinul se acorda numai pentru angajamente care 

depasesc cerintele de baza și poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în vederea menținerii practicilor 

de agricultură ecologică. 
 

Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru o creștere durabilă: Misiune posibilă" - Optimizarea 
durabilității mediului și viabilitatea economică a agriculturii, prin punerea în aplicare a PAC în regiunea de frontieră 
bulgară-română, care este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul contractului № AGRI 
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                        tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760 
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