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Scheme de plată bazate pe rezultate (RBAPS) 

Până acum: AES  e.g. termen de coasă (15 iunie / 1st iulie) 

 
RBAPS : plăți pentru rezultate DEMONSTRATE 

Cum?  

2 filtere:  

1 – fermierul are intradevăr o zonă cu Inaltă Valoare Naturală (selectie pentru eligibilitate) 

2 – fermeirul păstrează intradevăr aceste valori de mediu din pajisti (selectie pentru eligibilitate) 

Punctele tari? 

 administrativ mult mai usor (control limitat / numar de specii)  

 mai putine reguli pentru fermier 

 More adaptability of farming practices to local conditions (wet year/dry year, slope, altitude etc.) 

 Awareness raising between farmers & field-inspectors constientizarea intre specialist si fermier 



 

• Legătură clară între plată și 

obiectivele de biodiversitate  

• “Productie” biodiversității și 

devine parte din sistemul de 

fermă 

• Fermierii sunt răsplătiți pentru 

efortul anteprenorial 

• Apreciere pentru efortul depus 

 

• In unele cazuri nu se pot stabili 

indicatori de biodiversitate sau 

sunt foarte greu și costisitor de 

urmărit  

• Expertiza inspectorilor locali 

nu este intotdeauna cea dorită 

• Fermierii trebuie să fie deschiși 

pentru acest sistem bazat pe 

rezultate 

Pro. și contra sistemului RBAPS 



Source: 
http://blogs.ec.europa.eu/rba
ps/files/2014/09/RBPS-
map.png 

Situatia în 

Europa 



Țintă: Fânețe cu Înaltă Valoare Naturală 

Peisaje culturale și 

cunoștinte tradiționale 
 nutreț polenizatori 

Plante medicinale 

Suportul veniturilor locale Îndeplinirea obiectivelor UE 

Târnava Mare și Pogány-havas 

 

  ? Cum putem 
 

+ 

 floră  

 

Caracteristici 
 



 Fânețe cu Înaltă Valoare Naturală 

RBAPS premiază calitatea fânului din punct de vedere al biodiversității 

Rezultate premiate financiar = prezența speciilor indicator 

Târnava Mare și Pogány-havas scheme pilot 

Obiectiv: 90 ha în fiecare zonă 



Monitorizare în 2015 pentru a alege speciile corect, care: 

 Specii prezente în fânețele cu Înaltă Valoare Naturală 

 Sunt asociate cu valori de mediu 

 Sunt asociate cu biodiversitatea 

 Nu sunt rare 

 Specii sensibile la diferite măsuri de management 

Studiul speciilor indicator 



• Aceași listă pentru ambele 
regiuni 
 

• Ușor de recunoscut 
 
• Grupuri de specii pentru a 

evita confuzia 
 

• Cu înflorire primăvara și 
vara 

 
• Care să înflorească 

primăvara și vara 
Trollius europaeus 

Primula spec. 

Fragaria spec. 

Orchidaceae spec. 

30 specii indicator în TM & PH 



30 specii indicator pentru TM & PH 

Dianthus spec. 

Leucanthemum vulgaris 

Trifolium montanum Scorzonera purpuraea 

Thymus spec. Filipendula vulgaris 



• 3 nivele de plată:  

– 5 sp: €213 / ha /an 

– 8 sp: €229 / ha / an 

– 10 sp: €259 / ha / an 
 

Contractare… 

 Nu se poate renunța în perioada contractuală 

 Motivație de a gestiona terenurile extensiv 

Nivelul plății 



•   

 

 

Metodologia de monitorizare 

 

 

 

 

 

<100 m 

 

 

 

 

 

<100 m 

 

Number of species per transect section 

 

 

 

 

 

5 7 5 

6 4 5 

11 8 10 

5 indicator species threshold reached  

5 indicator species threshold NOT reached  

8 indicator species threshold reached  

 

 
 



Parcele contractate în 2016 

- 16 fermieri, 45 parcele în TM = 63 ha 

- 60 fermieri, 162 parcele în PH = 110 ha  

(mai multe parcele mici în PH decât în TM) 

 

Majoritatea contractelor sunt pentru 5 specii. 

 

Tipuri de pajiste: 

- 6210 (Semi-natural dry grasslands and 
scrubland facies on calcareous substrates) 

- 6510 (Lowland hay meadows)  

- 6520 (Mountain hay meadows)  

- Other High Nature Value grasslands (not N2k) 

 



• Monitorizare și 

identificare a sp. 

indicator 

2015 2016 2017 2018 

• Contractarea 

fermierilor 

• Alegerea parcelelor 

• Monitorizarea 

stiintifica a parcelelor 

• Activități cu fermierii 

pentru 

conștientizare, 

implicarea în 

indentificarea 

speciilor indicator 

• Specialistii vor face 

verificarea parcelelor 

impreună cu 

reprezentanți APIA 

• A doua 

verificare 

stiințifică 

• Evaluare 

Implementarea activităților în cadrul 
proiectului 



Pentru mai multe informații 

http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/index_en.htm 



Vă mulțumim pentru atenție! 

AGRARIA, Cluj Napoca 
aprilie 2018 

Mulțumiri:  
Rainer Oppermann, Laura Sutcliffe, IFAB 
Clunie Keenleyside, Graham Tucker, IEEP 

László Demeter, Asociatia Pogány-havas 
Mihai Constantinescu, Andrei Balan, MADR 


