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8.2.0. Codul şi Titlul măsurii  
 
13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice 
 
8.2.1. Baza legală 
 art. 31 și 32 ale Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi 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, 

 Regulamentul (UE) .... de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

 
8.2.2. Descrierea generală a măsurii, inclusiv logica intervenției și contribuția la Domniile de 
Intervenție și obiectivele transversale 
 
Suprafeţe largi ale României prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole care conduc la 
producţii agricole reduse, limitări care se datorează unor condiții climatice și biofizice nefavorabile 
desfășurării în condiții optime a activităților agricole. Aceste suprafețe se regăsesc în special în zona 
Munţilor Carpaţi şi ale Deltei Dunării, precum și în alte zone cu specificităţi ale condiţiilor de climă, 
sol sau teren. Totodată, aceste zone sunt de regulă asociate și cu o valoare ridicată a biodiversităţii, 
însă sunt ameninţate de fenomenul de abandon al activităţilor agricole, fenomen ce poate afecta atât 
viabilitatea zonelor rurale, cât și factorii de mediu locali (biodiversitatea, solul sau peisajele). 
 
Prin acest sprijin se urmărește compensarea 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). Zonele afectate de 
constrângeri naturale deţin o pondere importantă din teritoriul României şi includ suprafeţe largi de 
terenuri cu înaltă valoare naturală sau suprafeţe importante pentru biodiversitate (specii de animale sau 
plante sau habitate). Continuarea activităţii agricole în aceste zone deţine, totodată, un rol important în 
conservarea peisajelor tradiţionale, putând servi ca bază de dezvoltare economică prin turism rural. 
 
Contribuţia măsurii va fi esenţială, în special pe termen scurt, în timp ce alte măsuri precum cea de 
plăţi de agro-mediu va ajuta la crearea unui sistem pe deplin funcţional, care să poată răspunde 
obiectivului de îmbunătăţire a mediului şi a spaţiului rural. În zonele identificate ca fiind afectate de 
constrângeri naturale este importantă menținerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole 
și condițiile naturale. 
 
Se remarcă în principal Munţii Carpaţi – acolo unde se întâlnesc valori mari de altitudine şi pantă, 
Delta Dunării – deoarece în acest areal se cumulează o serie de factori climatici şi edafici care 
limitează puternic activitatea agricolă, dar şi alte zone în partea de sud și sud–est a ţării sau în zone mai 
puţin extinse din partea estică a Podişului Moldovei, Câmpia de Vest – unde caracteristici naturale 
specifice conduc la scăderea productivităţii naturale. 
 
Astfel, o parte importantă a Munţilor Carpaţi, datorită condiţiilor legate de altitudine şi pantă, 
întâmpină obstacole în practicarea agriculturii, obstacole materializate mai ales în scurtarea perioadei 
de vegetaţie şi în costuri suplimentare legate de condiţiile de pantă. 
 
În afară de Munţii Carpaţi există şi alte zone ce sunt caracterizate în principal de o productivitate 
scăzută datorită acţiunii factorilor naturali restrictivi. 
 
În acest sens, cu un potenţial natural agricol semnificativ mai scăzut faţă de restul ţării se remarcă 
Delta Dunării, datorită unui complex de factori naturali legaţi de sol. În această zonă se remarcă şi o 
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densitate foarte scăzută a populaţiei, fapt ce afectează şi necesarul de forţă de muncă aferent menţinerii 
activităţilor agricole. 
 
De asemenea, există şi numeroase alte zone caracterizate de o serie de particularităţi edafice (soluri 
argiloase sau nisipoase – care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia), 
climatice (precipitaţii reduse, temperaturi ridicate în timpul verii ce amplifică deficitul de apă), de 
relief (pantă), etc. 
 
Deoarece aceste zone cu potenţial scăzut pentru agricultură sunt de regulă terenuri agricole ce suportă 
o agricultură mai puţin intensivă şi astfel caracterizate de o mare diversitate biologică, a fost realizată o 
analiză a acestor zone din care reies suprapuneri importante cu zonele HNV şi IBA. Astfel, Carpaţii se 
suprapun aproape în totalitate cu zonele HNV, iar celelalte zone afectate de productivitate scăzută 
datorită factorilor naturali, coincid într-o pondere ridicată cu zone IBA. 
 
Pentru a se adresa dificultăților cu care se confruntă fermierii din aceste zone, prin intermediul acestei 
măsuri sprijinul va fi acordat pentru încurajarea menţinerii activităţilor agricole în zona montană, în 
zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative şi în zone care se confruntă cu alte 
constrângeri specifice. 
 
Contribuția la Domeniile de Intervenție 
 
 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 și ameliorarea gestionării solului. 
 
Contribuţia la temele orizontale 
 
Prin sprijinul acordat în cadrul măsurii, în sensul încurajării fermierilor să își continue activitatea 
agricolă pe terenuri situate în zone unde practicarea agriculturii prezintă dificultăți și unde există un 
grad ridicat al riscului de abandon, este adresată tema orizontală privind Mediul. 
 
8.2.3. Domeniul de aplicare, nivelul de sprijin, precum și alte informații (defalcate pe submăsuri și 
tip de operațiuni) 
 
Lista submăsurilor 
 13.1 „Plăți pentru zona montană” 
 13.2 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative” 
 13.3 „Plăți pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri specifice” 
 
Descrierea acțiunilor: 
 
Submăsura 13.1 „Plăți compensatorii în zona montană” este un instrument prin care se sprijină 
financiar utilizarea terenurilor agricole situate în zone unde producția agricolă este afectată de 
condițiile climatice și de relief din cauza caracteristicilor de altitudine și pantă din zonele montane (art. 
32 (2) al Regulamentului (UE) 1305/2013), fiind constituită din suma suprafețelor unităților 
administrativ-teritoriale (LAU 2) desemnate conform criteriilor de mai jos: 
 unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele 

acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și 
Control), care aparțin de aceste UAT; 

 unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m și care au o pantă 
medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate 
în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT. 
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Submăsura 13.2 „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative” este un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în 
zone unde producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții naturale 
nefavorabile. În aceste zone cel puțin 60% din suprafața agricolă la nivel LAU2 îndeplinește cel puțin 
unul dintre criteriile biofizice enumerate în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, la valoarea 
indicată a pragului. În vederea asigurării asupra faptului că în aceste zone se manifestă în continuare 
constrângeri naturale semnificative identificate în urma analizării criteriilor biofizice, şi că aceste 
constrângeri naturale nu au fost depășite cu ajutorul unor investiții, prin activitatea economică sau prin 
metodele de producție ori sistemele agricole care compensează pierderile de venit sau costurile 
suplimentare, a fost efectuat un proces de fine-tuning pentru eliminarea din zonele eligibile a zonelor 
unde constrângerile au fost surmontate prin irigaţii. Situaţiile în care constrângerile naturale date de 
potenţialul natural de producţie au fost depăşite sunt gestionate caz cu caz, prin aplicarea criteriilor de 
eligibilitate stabilite prin fişa tehnică a măsurii. 
 
Submăsura 13.3 „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice” este 
un instrument prin care se sprijină financiar utilizarea terenurilor agricole situate în unităţile 
administrativ-teritoriale care se suprapun total sau parţial cu Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. În 
această zonă nota de bonitare medie nu este mai mare de 16 – reprezentând 46% din valoarea medie 
ponderată (35) a notelor de bonitare a terenurilor agricole din România, condițiile naturale şi 
productivitatea naturală a terenurilor agricole dând omogenitate acestei zone. În această zonă care se 
confruntă cu constrângeri naturale specifice este necesară promovarea continuării gestionării 
terenurilor pentru a proteja mediul, pentru a menține peisajul rural și pentru a conserva potențialul 
turistic al Deltei Dunării. 
 
Beneficiarii măsurii trebuie să respecte normele privind eco-condiţionalitatea prevăzute de Titlul VI al 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. 
 
Tipul sprijinului: 
 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie este plătită 
anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru 
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare 
anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele desemnate în conformitate cu: 
 art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – zona montană; 
 art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – zone afectate de constrângeri naturale 

semnificative; 
 art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013 – zone afectate de constrângeri naturale specifice. 
 
Plata se va face în întregime către fermier. 
 
Trimiteri către alte legi: 
 
Legislaţie UE: 
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 
 titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
 regulamentul de implementare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 
 
Legislaţie naţională: 
 OUG nr. 125/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 Ordinul MADR nr. 246/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
 Ordinul comun MADR/MMP nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – de 

aprobare GAEC în România 
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 Ordinul comun MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare – de aprobare a SMR în România 

 
Evitarea dublei finanțări 
 
Pilonul I al PAC (finanțat prin Fondul European de Garantare Agricolă) asigură acordarea plăţilor 
directe către fermieri şi măsurile de intervenţie de piaţă, completând Pilonul II care vizează finanţarea 
acţiunilor de dezvoltarea rurală. Criteriile şi regulile administrative au în vedere ca activităţile care 
beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea rurală, să nu fie sprijinite ca investiţii prin alte instrumente 
financiare. Demarcarea față de acțiunile finanțate prin art. 48-49 din Titlului III Capitolul 4 al 
Regulamentului (UE) 1307/2013 nu este necesară întrucât prevederile acestor articole nu vor fi 
implementate. 
 
Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula cu plăţile directe acordate fermierilor, cu plăţile 
de agro-mediu şi climă şi cu plăţile pentru agricultura ecologică. 
 
Beneficiarii: 
 
Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii. 
 
Costuri eligibile: 
 
Vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, reprezentând pierderile de venit 
sau costurile suplimentare pe care aceștia le suportă, datorită constrângerilor naturale specifice zonelor 
în care își desfășoară activitatea. 
 
Condiții de eligibilitate: 
 
 beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform art. 9 a 

Regulamentului (UE) 1307/2013; 
 beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă 

în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile, 
 suprafaţă minimă a fermei este 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), 

 beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să menţină aplicarea practicilor agricole pe terenurile 
situate în zonele afectate de constrângeri naturale, 

 beneficiarul se angajează să își continue activitatea agricolă în zonele eligibile pe durata 
angajamentului, 

 suprafața agricolă pentru care se solicită sprijin să fie încadrată în: 
o Zona montană, delimitată conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 

1305/2013, 
o Zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, delimitate conform 

prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 1305/2013, 
o Zone care se confruntă cu alte constrângeri specifice, delimitate conform prevederilor art. 

32 (4) din Regulamentul (UE) 1305/2013. 
 
Nu sunt eligibile pentru obținerea sprijinului: 
 suprafeţele agricole situate în zone eligibile, dar pentru care practicarea activităţii agricole nu este 

influenţată de manifestarea constrângerilor naturale în urma investiţiilor (sere, solarii, terenuri 
irigate, terenuri drenate) sau prin metode de producţie sau sisteme agricole care compensează 
manifestarea constrângerilor naturale (terenuri agricole utilizate ca vii sau ca livezi intensive). 

 parcelele agricole situate în zone eligibile, dar care au o suprafaţă mai mare de 50 ha, 
considerându-se că datorită mărimii acestora, prin activitatea agricolă sau prin productivitatea 
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normală a terenurilor sunt compensate pierderile de venit sau costurile suplimentare induse de 
manifestarea constrângerilor naturale. 

 
Principii privind stabilirea criteriilor de selecție: 
 
Conform prevederilor art. 49 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013 această măsură nu necesită 
stabilirea unor criterii de selecție. Această abordare este susţinută şi de faptul că măsura contribuie la 
atingerea obiectivelor de mediu, neputându-se face o diferenţă între beneficiile aduse de 
implementarea diferitelor angajamente. 
 
În situaţia în care, în urma implementării măsurii 13, 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. 
 
Sume și rate de sprijin: 
 
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 
100%. Conform art. 59 (4) (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 contribuția maximă FEADR va fi 
de maximum 75% din totalul cheltuielii publice. 
 
Alocarea financiară INDICATIVĂ a măsurii este de 1.230.796.400 euro, reprezentând contribuția 
FEADR. Cheltuiala publică totală va fi de 1.641.061.867 euro. 
 
Cu scopul evitării supracompensării, valoarea sprijinului reprezintă 80% din pierderile de venituri şi 
costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul, după cum urmează: 
 zona montană – 119 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate 

la 149 euro/ha/an), 
 zone care se confruntă cu alte constrângeri naturale semnificative – 120 euro/ha/an (80% din 

pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 150 euro/ha/an), 
 zone care se confruntă cu alte constrângeri naturale specifice – 109 euro/ha/an (80% din pierderea 

de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 137 euro/ha/an)  
 

!!! ATENȚIE !!! 
Sumele prezentate sunt INDICATIVE, urmând ca valoarea acestora să fie certificată de un 

organism certificat 
 
Modul de calcul al plății compensatorii este prezentat în capitolul 8.2.5. 
 
Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de fermă 
 
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe 
agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului de mai jos: 
 

Suprafaţa (ha) 
Valoarea plăţii 

(EURO/ha) 
1 – 50 100% din valoarea plăţii 

50,01 - 100 75 % din valoarea plății 
100,01 - 300 50 % din valoarea plății 

Peste 300 35 % din valoarea plății 
 
8.2.4. Verificare și control al măsurilor  
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Posibilitatea de verificare și control a măsurii se bazează pe rezultatele evaluării ex-ante realizate de 
către Autoritatea de Management și Agenția de Plăți, luând în considerare rezultatele controalelor 
efectuate inclusiv în perioada de programare anterioară. 
 
8.2.4.1. Risc(uri) la implementarea măsurii 
 
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), 
 nedeclararea tuturor suprafețelor, 
 identificarea corectă a parcelelor agricole, 
 nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la suprafața aflată sub angajament, 
 nerespectarea standardelor de eco-condiţionalitate la nivelul fermei. 
 
8.2.4.2. Acţiuni de reducere a riscului 
 
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 măsurile care au vizat zonele defavorizate este 
unul progresiv, nivelul penalităţilor aplicate fermierilor fiind corelat cu impactul rezultat în urma 
nerespectării diferitelor tipuri condiţii specifice măsurii. 
 
8.2.4.3. Evaluarea generală a măsurii  
 
Măsura creează premisele îndeplinirii priorităților menționate în strategie contribuind la îmbunătățirea 
competitivității fermelor aflate în zone defavorizate din punct de vedere al condițiilor climatice și de 
relief, concomitent cu promovarea unei dezvoltări durabile și echilibrate a spațiului rural. 
 
De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o cât mai eficientă și eficace utilizare a 
resurselor financiare în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 
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. 
 
8.2.5. Metodologia pentru calcularea sprijinului 
 
Calculul sprijinului pentru cele trei categorii de zone cu constrângeri naturale (munte, semnificativ și 
specific) s-a făcut utilizând următorul algoritm: 
 s-a evaluat pe baza datelor de statistică agricolă naționale (INS) un portofoliu de culturi cu 

răspândire semnificativă (grâu de toamnă, porumb, floarea soarelui, rapiță, soia, cartof, culturi 
furajere în teren arabil) fiind calculate procentele (medie pe anii 2008-2012) ocupate de aceste 
culturi în total arabil; similar pentru pajiști;  

 pentru fiecare cultură specificată a fost evaluat outputul standard mediu național; 
 s-a calculat nota de bonitare medie corespunzătoare zonelor: munte, zone cu constrângeri naturale 

semnificative și specifice, zone fără constrângeri; 
 se calculează diferențele dintre notele de bonitare pentru fiecare zonă cu constrângeri naturale față 

de cea fără nici o constrângere (ca procent față de media națională); 
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 diferența de compensat se calculează din procentul evaluat anterior și outputul standard pentru 
pachetul de culturi menționat. Outputul standard de referință se calculează prin ponderarea cu 
procentul terenului arabil și al pajiștilor pentru fiecare zonă considerată. 
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 TA: 139.282 ha 
 PP: 36.263 ha 
 CP: 31 ha 
 VI: 3.840 ha 
 MX: 11 ha 

Alocare: 471.878.673 euro (din care 404.328.778 
FEADR) (ZDS + ZSD) 

Alocare indicativă: XX euro (din care XX euro FEADR) 

Nivel plată: 94 EUR/ha/an Nivel plată: 109 EUR/ha/an (80% din 137 EUR) 
Beneficiari:cca. 105.000 (ZDS + ZSD) 
Suprafaţă: cca. 1.355.000 ha (ZDS + ZSD) 

Beneficiari: XX 
Suprafaţă: XX ha 

 
Statistica suprafeţelor incluse în zone cu constrângeri naturale conform art. 31 şi 32 din R.1305/2013: 

Categorii de zone cu 
constrângeri naturale (Art. 31 

şi 32 FEADR) 
TA PP CP VI MX 

Suprafaţă 
agricolă 

(ha)

Zona montană 516.028 1.482.884 52.853 1.255 505 2.053.525 

Zone afectate de constrângeri 
naturale specifice 

139.282 36.263 31 3.840 11 179.427 

Zone afectate de constrângeri 
naturale semnificative (potenţial 
– înainte de fine-tuning) 

4263296 452.772 23.048 57.933 462 4.797.511 

Fine-tuning – ajustare zone cu 
deficit de apă prin irigaţii 

278.788 19.525 1.038 3.046 0 302.396 

Zone afectate de constrângeri 
naturale semnificative (după 
fine-tuning) 

3.984.508 433.247 22.010 54.887 462 4.495.114 

 
Statistica suprafeţelor incluse în zone desemnate cu deficit natural semnificativ în perioada 2014-2020, 
comparativ cu suprafeţele incluse în zona defavorizată de condiţii naturale specifice în perioada 2007-
2013: 

Zone cu constrângeri 
naturale semnificative 

TA PP CP VI MX 
Suprafaţă 
agricolă 

(ha) 

UAT cu deficit natural 
semnificativ 2014 care 
au fost LFA specific în 
perioada 2007-2013  

807.081 129.517 8.674 21.066 252 966.590 

UAT cu deficit natural 
semnificativ 2014 care 
nu au fost LFA specific 
în perioada 2007-2013  

3.177.427 303.730 13.336 33.821 211 3.528.524 

UAT care în perioada 
2007-2013 au fost LFA 
specific şi nu mai sunt 
încadrate cu deficit 
natural 

357.806 206.836 14.674 6.989 418 586.722 

 


