Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Măsuri de mediu și climă aplicabile în anul 2022

Măsura 10 - agro-mediu și climă
Plăți compensatorii pentru angajamente voluntare mul anuale pentru
11 pachete aplicate pe:
vpajiș – de la 80 până la 410 €/ha/an
vterenuri arabile – de la 92 până la 255 €/ha/an
vanimale de fermă din rase locale în pericol de abandon – de la 40 până
la 200 €/UVM/an

Măsura 11 - agricultură ecologică
Plăți compensatorii pentru angajamente voluntare mul anuale pentru
conversia la agricultura ecologică sau menținerea prac cilor ecologice
pentru 6 pachete aplicate pe:
vterenuri arabile – de la 218 până la 293 €/ha/an
vlegume – de la 431 până la 500 €/ha/an
vvii și livezi – de la 442 până la 620 €/ha/an
vplante medicinale – de la 350 până la 365 €/ha/an
vpajiș permanente – de la 39 până la 143 €/ha/an
Măsura 13 - plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri speciﬁce
Plăți compensatorii pentru angajamente voluntare anuale în cadrul
celor 3 sub-măsuri aplicate în:
vzona montană (ANC ZM) - 97 €/ha/an
vzone cu constrângeri naturale
semniﬁca ve (ANC SEMN) - 62 €/ha/an
vzone cu constrângeri speciﬁce
(ANC SPEC) - 75 €/ha/an

Plățile se solicită de către fermieri anual prin cererea unică de plată
depusă la APIA până la 15 mai.
www.madr.ro (Dezvoltare rurală/ Măsuri de mediu și climă)
www.apia.org.ro (Materiale de informare)
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Informații utile
Perioade de interdicție pentru aplicarea
fer lizanților chimici și organici
Începutul
perioadei de
interdicție

Sfârșitul
perioadei de
interdicție

Lungimea
perioadei de
interdicție
(zile)

1 - Câmpie

15.XI

10.III

115

2 - Deal

10.XI

20.III

130

3 - Munte

05.XI

25.III

140

Zona*

*Încadrarea în una dintre cele trei zone se poate veriﬁca aici:
https://infonitrati.apanoastra.ro/coduri-zona

Măsuri obligatorii de respectat
de către fermieri
1. Depozitarea conformă a gunoiului de grajd.
2. Respectarea perioadei de interdicție a aplicării de îngrășăminte.
3. Aplicarea a maximum 170 kg N/ha/an din îngrășăminte organice.
4. Întocmirea unui plan de fertilizare.
5. Reguli la aplicarea îngrășămintelor:
a) Tipurile de terenuri pe care nu se aplică îngrășămintele;
b) Încorporarea în sol a îngrășămintelor organice aplicate;
c) Neaplicarea de îngrășăminte pe fâșiile de protecție existente
pe terenurile agricole.

Detalii despre aceste obligații găsiți intrând pe www.apanoastra.ro
și accesând bannerul din dreapta sus, care arată astfel:

Pentru alte informații u le
ÎNTREABĂ
și vei primi răspuns!
Contactează-ne la
Helpdesk-ul Info Nitrați
0371.503.525
helpdesk@apanoastra.ro
https://forum.apanoastra.ro
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