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Către: Domnul Adrian TEBAN
Președinte
Asociația Orașelor din România
Ref:

Sprijin în vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai măsurilor
compensatorii din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
în anul 2021

Stimate domnule președinte,
Așa cum cunoașteți, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală
Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR), este responsabil
pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 prin care se acordă plăți
compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici
agricole prietenoase cu mediul.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează
acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă pentru compensarea costurilor
suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:
✓ Măsura 10 - Agro-mediu și climă,
✓ Măsura 11 - Agricultura ecologică,
✓ Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice.
În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de
tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în urma lansării campaniei de
depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, MADR urmărește intensificarea acțiunilor
de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru
măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020.
Astfel, la nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor
de mediu și climă (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) au fost
elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021, care
sunt utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.
Pentru o bună informare a fermierilor dar și în vederea asigurării unui nivel ridicat de accesare
a fondurilor europene în perioada de tranziție, vă rugăm să ne sprijiniți cu diseminarea
informațiilor către fermieri prin publicarea pe site-ul Asociației Orașelor din România a unui
anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă
și crearea unui link către documentele de informare publicate pe site-ul MADR, respectiv
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https://madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html, precum și prin facilitarea transmiterii acestor
documente prin mijloacele specifice de informare și promovare utilizate de dumneavoastră
către membrii Asociației, cu rugămintea ca aceștia să afișeze, după caz, documentele la loc
vizibil.
În ceea ce privește hărțile și lista zonelor eligibile aferente celor 3 măsuri, avem rugămintea
ca fiecare membru AOR să publice și să afișeze harta județului din care face parte orașul
respectiv și lista UAT-urilor eligibile arondate acestuia.
Vă mulțumim pentru sprijin!
Cu stimă,
Director General
Elena-Daniela REBEGA
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