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Primirea cererilor
unice de plată
în anul 2021
Începând cu data de 01
martie 2021, APIA a
demarat Campania de
primire a Cererilor Unice de Plată în anul
2021.
Având în vedere că
siguranța, în contextul
pandemiei Covid 19,
este extrem de importantă pentru instituția noastră, fermierii vor putea
să-și înregistreze Cererile unice de plată în anul
2021 fără a se prezenta la Centrele județene/
locale APIA şi/sau al Centrul Municipiului Bucureşti, până la data de 17 mai 2021, conform

OMADR nr. 46/2021.
Se va completa o singură Cerere Unică de Plată,
chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Ca în fiecare an, APIA va fi alături de fermieri pe
tot parcursul Campaniei și va acorda tot sprijinul
necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor
necesare pentru accesarea fondurilor europene.
Completarea Cererilor unice de plată se realizează
pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul
aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar
descrierea amănunțită a utilizării aplicației se
găsește în ghidul de utilizare al acesteia care poate
fi accesat la butonul Asistență.
Documentele care se atașează la dosarul Cererii
unice de plată sau la modificările aduse acesteia
(copie CI/BI/ pașaport/ certificatul de înregistrare
la ONRC/ certificatul de înregistrare fiscală, dovadă
cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice către Centrele județene/locale APIA și al
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Municipiului București de care aparțin fermierii.
Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE (zone de interes ecologic) și toate
informațiile din cerere, prin accesarea aplicației
IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).
De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul,
situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și
să permită primăriei să transmită la APIA
adeverința.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se
află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie
valabile la data depunerii Cererii.
Astfel, toate documente care dovedesc că terenul
utilizat se află la dispoziția fermierului se transmit
electronic pe adresele de e-mail ale Centrelor APIA
ce se regăsesc la link-ul: http://www.apia.org.ro/
ro/centre-judetene-apia).
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente,
după caz.
În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele acestora
sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (medic veterinar concesionar/asociaţie/
propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și
să se adreseze Centrului județean/local al APIA şi/
sau al Centrul Municipiului Bucureşti în vederea
completării declarației sector zootehnic în aplicația
dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea
IPA Online.
Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea
închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și
declarațiilor atașate acesteia.
Atragem atenția ca, înainte de semnarea Cererii
unice de plată sector vegetal și zootehnic, fermierii
să se verifice încă o dată datele înscrise și
documentația depusă!
În calitate de stat membru al Uniunii Europene,
România beneficiază de fonduri europene, prin
aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/
ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de
susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:
- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata
redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin
cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,
- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care
se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),
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- ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor
naționale tranzitorii aferente Campaniei 2021, au
obligația
să
respecte
normele
de
ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii
Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în
Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele
neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în
scopul producţiei).
Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei
scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și
listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate fermierilor, pot fi
consultate la Centrele APIA și pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.
Stadiul primirii cererilor unice de plată—2021
În perioada 01-30.03.2021, la nivelul APIA Gorj au
fost depuse 5.678 de cereri unice de plată, ceea
ce reprezintă 31,96% din programat aferent Campaniei 2021, care cuprinde un număr de 17.764
fermieri. Suprafața programată este de 69.873,93
ha, iar până în prezent a fost realizată o suprafață
de 14.801,91 ha, ceea ce reprezintă 21,18% din
suprafața programată în anul 2021.
Schemele de plăți accesibile în anul 2021 prin cererea unică de plată
In conformitate cu prevederile OUG nr. 11/2021,
art.1 alin.2, schemele de plăți ca mecanisme de
susținere și de garantare a protecției drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plăți directe și
ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în
agricultură în anii 2021 și 2022, sunt:
- Schemele de plăți directe sunt următoarele:
a) schema de plată unică pe suprafață;
b) plata redistributivă;
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
d) plata pentru tinerii fermieri;
e) schema de sprijin cuplat;
f) schema simplificată pentru micii fermieri.
- Ajutoarele naționale tranzitorii, denumite în continuare ANT, se acordă în sectoarele vegetal și zootehnic.
Totodată, conform PNDR 2014-2020, se pot accesa
masurile compensatorii de dezvoltare rurala—
a.Măsura 10 - Agro-mediu şi climă
b.Măsura 11 - Agricultura ecologică
c.Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice
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Ce trebuie să facă fermierii pentru a beneficia de
plățile directe în 2021
Conform art. 9 din OUG nr. 11/2021, (1) Pentru a
beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin.
(2), fermierii trebuie:
a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare,
administrat de APIA;
b) să depună cerere unică de plată în termen;
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de
cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de
cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,
arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să
dețină un număr minim de animale. Pentru legume
cultivate în sere și solare, pentru care se acordă
sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața
minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața
minimă a parcelei este de 0,03 ha;
d) să declare toate parcelele agricole. Fermierii care
dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1
ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu
condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să
nu depășească un hectar. Fermierii care nu depun
cerere pentru nicio plată directă bazată pe
suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele
agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În
toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are
la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA,
indică localizarea acestora. Fermierii care participă
la schema pentru micii fermieri nu au obligația de ași declara parcelele agricole pentru care nu depun
cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel
de declarație este necesară pentru obținerea unui
alt tip de ajutor sau sprijin;
e) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 21 alin. (1) don OUG 11/2021;
f) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să
notifice APIA despre modificarea acestora în termen
de 15 zile calendaristice de la modificare;
g) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările
persoanelor juridice de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
h) să comunice în termen de 15 zile calendaristice,
în scris, la APIA orice modificare a datelor declarate
în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății;
i) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele

Page 4

Buletin informativ al APIA

- Centrul Judetean GORJ

Nr.3, Martie 2021

anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efecti- Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt
vele de animale;
obligate:
j) să fie informați că datele din formularul de cerere
unică de plată vor fi introduse în baza de date a Sistemului integrat de administrare și control, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituții ale statului și
entități ce au rol de verificare și control, verificate în
vederea calculării sumelor de plată și transmise
autorităților responsabile în vederea elaborării de studii
statistice și de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 , republicată;
k) să fie informați că datele personale și datele înscrise
în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație vor fi prelucrate și utilizate pentru
controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;
l) să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute
la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe
întreaga exploatație;
m) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a
modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor, cu excepția
adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol,
sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a
unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află
la dispoziția fermierului, inclusiv adeverința conform
înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să
fie valabile la data depunerii cererii;
n) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau
de către alte instituții abilitate în acest sens;
o) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate,
atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei sau parcelelor învecinate;
p) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicația electronică GIS,
pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele
declarate, și să utilizeze datele cadastrale acolo unde
acestea sunt disponibile pentru identificarea localizării
parcelelor.(...)
Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeței
parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a numărului de animale poate fi depusă fizic sau prin mijloace
electronice la APIA până la data-limită de depunere cu
întârziere a cererilor unice de plată, cu penalizări. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar
beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de
sprijin.
Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziția fermierului și/sau că acesta
deține efective de animale se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcție de
schemele sau măsurile sau plățile solicitate.

a) să informeze în prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverinței;
b) să elibereze adeverințe conform înscrisurilor din registrul agricol fără condiționarea de plata impozitelor
sau taxelor locale de către fermier;
c) să transmită adeverințele către centrele județene
sau locale APIA la solicitarea acestora.
Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea
documentelor prevăzute la alin. (7) aparține fermierului și/sau autorității care a emis sau a atestat aceste
documente, după caz.
Nu se acordă plăți directe niciunui solicitant în cazurile
în care se constată că terenul sau efectivele de animale
fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La
constatarea acestei situații, în cursul controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile
calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația
să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen
de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării,
suprafața de teren sau efectivele de animale
supradeclarate nu sunt eligibile la plată în anul curent
de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este
soluționat de instanța judecătorească.
Ce inseamna hectar eligibil?
Conf.art. 11 din OUG nr.11/2021, hectarul eligibil presupune:
a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă;
sau
b) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în
cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care pe
durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul
(UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr 1.798/2005 al Consiliului sau în
temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr.
1.305/2013.
(2) Suprafețele de teren agricol sunt considerate ca
fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu
definiția hectarului eligibil prevăzută la alin. (1) pe tot
parcursul anului calendaristic, cu excepția cazurilor de
forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale.
(3) Suprafețele coronamentelor și ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundațiilor și ale canalelor de
irigații și desecare, precum și taluzurile și zonele de
protecție ale căilor de comunicații nu sunt considerate
suprafețe agricole.
(4) Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă
constituie hectare eligibile numai în cazul în care
conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate
nu depășește 0,2%.
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Schemele de plăți directe accesibile în 2021
Schema de plată unică pe suprafață—SAPS
SAPS presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de
producție. Cuantumul SAPS se stabilește anual prin
hotărâre a Guvernului.
Plata redistributivă –PR
PR reprezintă o plată anuală destinată fermierilor
care au dreptul la plata unică pe suprafață și se
acordă gradual pentru primele 30 de ha ale
exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.
Cuantumul plății redistributive și intervalele de
suprafață pentru care se acordă această plată se
stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.
Plata pentru practici agricole benefice pentru
climă și mediu -PPABCM
Fermierii care au dreptul la SAPS aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele
PPABCM:
a) diversificarea culturilor;
b) menținerea pajiștilor permanente existente;
c) prezența unei zone de interes ecologic– ZIE pe
suprafața agricolă.
PPABCM, denumită și plata pentru înverzire, se
acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute
la alin. (1) în funcție de specificul exploatației și/
sau de structura culturilor.
Diversificarea culturilor constă în existența mai
multor culturi pe terenul arabil, în funcție de
suprafață, după cum urmează:
a) cel puțin două culturi diferite pe suprafețele cuprinse între 10 ha și 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil;
b) cel puțin trei culturi diferite pe suprafețele de
peste 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere
maximum 75% din terenul arabil, respectiv două
culturi preponderente să acopere împreună maximum 95% din terenul arabil;
c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care suprafața de
teren arabil este cultivată în proporție de peste 75%
cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu
excepția cazului în care această suprafață rămasă
este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.
Sunt exceptate de la diversificarea culturilor
exploatațiile, în cazul în care:
a) întreaga suprafață este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție;
b) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru
producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este
cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat
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pârloagă sau face obiectul unei combinații între
aceste utilizări;
c) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este
pajiște permanentă, este utilizată pentru producția
de iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi
aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau
face obiectul unei combinații între aceste utilizări;
d) peste 50% din suprafața arabilă declarată în anul
de cerere curent nu a fost declarată de fermier în
cererea sa unică de plată din anul anterior și în cazul în care, pe baza unei comparații geospațiale a
parcelelor solicitate în cererea unică de plată din
anul curent, se constată că întregul teren arabil
este cultivat cu o cultură diferită față de cea din
anul calendaristic anterior.
Menținerea pajiștilor permanente existente implică:
a) interdicția de a converti sau ara suprafețele de
pajiști permanente situate în ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor OUG nr.
57/2007, cu modificările și completările ulterioare;
b) proporția dintre suprafața totală cu pajiști permanente și suprafața agricolă totală declarate la
APIA nu trebuie să scadă cu mai mult de 5% față de
proporția de referință stabilită în anul 2015.
Sunt considerate zone de interes ecologic - ZIE:
a) terase;
b) elemente de peisaj - garduri vii sau fâșii împădurite sau arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri
arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;
c) zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;
d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de
producție;
e) terenuri împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR
2007-2013, prin submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 20142020 sau în temeiul unei scheme ale cărei condiții
respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE)
nr. 1.305/2013;
f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;
g) zone cu culturi fixatoare de azot;
h) zone cu Miscanthus.
Fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este
mai mare de 15 ha se asigură că o suprafață care
corespunde unui procent minim de 5% din terenul
arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat
este zonă de interes ecologic.
Zonele de interes ecologic menționate sunt situate
pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor
prevăzute lit. d), e) și h). ZIE prevăzute la lit. b) și
c) pot fi adiacente terenului arabil al exploatației
declarat de fermier.
Cuantumul plății pentru înverzire se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
Schema pentru tinerii fermieri—STF
STF presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor
fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață
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și se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) din
OOUG 11/2021.
Tinerii fermieri sunt acele persoane fizice care:
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație
agricolă drept conducători șefi ai exploatației sau care
s-au stabilit deja în unul dintre cei 5 ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată
unică pe suprafață; și
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii
cererii prevăzute la lit. a).
PTF se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5
ani, începând de la prima depunere a cererii de plată
pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii
conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de
asemenea fermierilor care au beneficiat PTF pentru
cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.
Cuantumul PTF pe hectar se stabileste anual prin HG
și este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar
al SAPS, procent care se stabilește prin hotărâre a
Guvernului. PTF se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.
Sprijinul cuplat—SCV / SCZ
Sprijinul cuplat se poate acorda sectoarelor și
producțiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, considerate importante
din motive economice, sociale și de mediu și care sunt
afectate de anumite dificultăți.
Conform HG nr.67/2021, se acordă sprijin cuplat în
anii 2021 și 2022 în sectorul vegetal, pentru următoarele culturi: soia, lucernă, leguminoase boabe pentru
industrializare(mazăre boabe și fasole boabe); cânepă
pentru ulei și/sau fibră; orez; sămânță de cartof;
hamei; sfeclă de zahăr; tomate pentru industrializare
cultivate în câmp; castraveți pentru industrializare
cultivați în câmp; legume cultivate în spații protejate;
fructe pentru industrializare (prune, mere, cireșe și
vișine, caise și zarzăre) cartof timpuriu pentru industrializare.
Legumele cultivate în spații protejate sunt:
a) legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei,
varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți
pentru industrializare;
b) legume cultivate în solare: tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă
și castraveți pentru industrializare.
De asemenea, se acordă sprijin cuplat sectorul zootehnic fermierilor crescători de animale din următoarele specii:
a) bovine;
b) ovine;
c) caprine;
d) viermi de mătase.
(2) La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru
următoarele categorii:
a) bivolițe de lapte;
b) taurine de carne: vaci de carne și tauri de carne;
c) vaci de lapte.
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Cuantumul sprijinului cuplat pe unitatea de măsură,
se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
Schema simplificată pentru micii fermieri
Fermierii incluși în schema simplificată pentru micii
fermieri, anterior anului 2021, pot beneficia de o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcție de
suprafața declarată eligibilă și/sau numărul de animale eligibile pe care le deține în exploatație.
Cuantumul plății este egal cu valoarea totală a acestor plăți directe care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an.
Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri se
pot retrage în oricare dintre anii ulteriori anului 2020.
Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2020, cuantumul
plăților directe depășește 1.250 euro sunt notificați
de APIA privind excluderea din schema pentru micii
fermieri după data de 15 iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru
micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15
zile calendaristice de la data notificării.
Intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri
se poate face prin moștenire.
Ajutoarele naționale tranzitorii
Ajutoarele naționale tranzitorii reprezintă plăți care
se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat
de plăți naționale directe complementare în anul
2013.
Condițiile specifice de acordare a ANT sunt aceleași
cu cele aplicabile acordării plăților naționale directe
complementare aferente anului 2013, potrivit prevederilor art. 37 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.
1.307/2013.
Sancțiunile pentru nerespectarea normelor de
ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 nu se aplică în cazul ajutoarelor naționale tranzitorii.
Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.
Pentru anii 2021 și 2022, cuantumul anual total al ANT
care pot fi acordate fermierilor nu poate depăși 50%
din pachetele financiare sectoriale specifice, autorizate de Comisia Europeană pentru anul 2013.
Ajutoare naționale tranzitorii in sector vegetal
Conform OMADR 45/2021, se acordă ANT1, decuplat
de producție, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din
sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile cap. II
și condițiile prevăzute la art. 35 și care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale
(grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb,
sorg, orez, triticale, porumb dulce și alte cereale),
culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte,
alte leguminoase pentru boabe), plante industriale
(floarea-soarelui, rapiță, soia, in și cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte
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plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpșuni, pepeni, flori și
plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.
Se acordă ajutoare naționale tranzitorii în sectorul
vegetal, decuplate de producție, fermierilor care cultivă: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5, sfeclă de zahăr ANT 6 și care îndeplinesc condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la
art. 35, la care se adaugă condițiile specifice fiecăruia.
Suprafața determinată pentru ANT 2 - ANT 6 nu poate
depăși suprafața înscrisă în contractele de vânzarecumpărare/de producere sau angajamentele încheiate
între fermier și prim-procesatori/fabricile de prelucrare.
Ajutoare naționale tranzitorii in sector zootehnic
ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din
speciile bovine, ovine/caprine, înscriși în evidența
APIA cu cod unic de identificare, în funcție de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
a) schemă decuplată de producție, specia bovine, în
sectorul lapte—ANT 7;
b) schemă decuplată de producție, specia bovine, în
sectorul carne—ANT 8;
c) schemă cuplată de producție, speciile ovine/
caprine—ANT 9.
APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021
APIA a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului
de lucru cu instituții bancare și nebancare și, începând
din 15.03.2021, eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe (schema de plată unică
pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plată pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu) şi
pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă
(Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăți pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale), implementate de
APIA în cadrul Campaniei 2021.
Aceste convenții se adresează fermierilor care
intenționează sa acceseze credite în vederea finanțării
activităților curente, de la instituțiile bancare și nonbancare care au încheiat convenții cu APIA.
Valoarea creditului va fi de până la 90% din valoarea
sumei calculate conform adeverinței eliberate de
APIA, iar dobânda aferentă acordării creditelor va fi
de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR)
şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.
Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile
bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate
pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în
secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.
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Accesarea SubMăsurii 15.1 „Plăți
pentru angajamente de silvomediu”
din cadrul PNDR 2014 – 2020
Reamintim ca, începând cu 1 martie 2021, se primesc
Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul
Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.
54/2021, Cererile de sprijin se vor depune la Centrele
judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, până la data de 17 mai 2021 inclusiv.
Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este de
22.318.866 euro.
Pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu,
servicii climatice şi conservarea pădurilor”,
solicitantul depune o cerere de sprijin - conform
Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune
online pe site-ul Agenției: www.apia.org.ro , în
aplicația electronică M15, se tipărește, se semnează
și se depune/transmite împreună cu documentele
aferente. În cazuri excepționale, cererea de sprijin se
poate depune/transmite doar pe suport de hârtie împreună cu documentele aferente. Cererile semnate,
scanate și transmise la APIA prin email/alt mijloc de
telecomunicații trebuie semnate și în original de către
solicitant până la finalizarea etapei de evaluare a
cererilor de sprijin (25 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin).
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se
acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă
(hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național,
în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă
de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi
a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca
urmare a implementării unuia sau a celor două
pachete ale schemei de ajutor de stat:
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru
care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește
137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care
se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet
poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat
în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.
Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților
va fi ajustat.
Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii
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de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici
și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se
pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.
Informaţii detaliate pentru accesarea sesiunii
4/2021 aferentă Schemei de ajutor de stat „Servicii
de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” se regăsesc postate pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro,
la
adresa:
http://www.apia.org.ro/ro/directia -masuri-desprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.
***
Totodată, reamintim că în intervalul 01 martie – 17
mai 2021 inclusiv, se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti,
Cererile de plată aferente sesiunii 1/2017, anul 5
de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament și sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1, informaţii relevante regăsindu-se pe site-ul APIA.
Până prezent, în Campania 2021 de primire cereri, la
nivelul APIA CJ Gorj, a fost depusă o cerere de plată
aferentă sesiunii 2/2019, an 3 de angajament, pentru
o suprafață de 913,7 ha cu 202.8 ha suprafață de
liniște, pentru o sumă solicitată de 3.2362,52 euro.
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Depunerea cererii de plata pentru solicitarea ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor aferenta trimestrului I, 2021
APIA – Centrul județean Gorj informează potențialii
beneficiari că, in conformitate cu prevederilor HG nr.
1179/ 2014, cu modificările și completările ulterioare, in perioada 01–28.04.2021 inclusiv, se depun
cererile de plata trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferente
trimestrului I al anului 2021.
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile
de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor se
poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii
menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene
ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii
lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de
stat, însoţită de documentele aferente perioadei
pentru care s-au efectuat serviciile.

Depunere cerere de sprijin pentru accesarea
SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe
împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020
Reamintim !
APIA primește Cereri de plată aferente anului 2021
04.05.2021, termen pentru depunerea cererii de pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prirambursare pentru motorina utilizată în agricultura ma împădurire și crearea de suprafețe împădurite”
aferenta trimestrului I- 2021
aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și
crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul ProÎn cursul lunii aprilie 2021, se depun Cererile de plată gramului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricul- În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.
tură, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2021 48/01.03.2021, Cererile de plată se primesc la
(trim. I al anului 2021). Termenul limita fiind zi ne- Centrele Judeţene APIA şi al Municipiului Buculucratoare –30.04.2021, acesta se decaleaza până în reşti, până la data de 17 mai 2021, de către beneprima zi lucratoare, respectiv 4 mai 2021.
ficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul
Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenției sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 5/2020.
Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17
caz în care împuternicirea este emisă de către ad- mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021
ministratorul /reprezentantul legal
şi este însoţită de copia actului de
identitate al persoanei împuternicite.
Ajutorul de stat se acordă sub formă
de rambursare a diferenţei dintre
rata accizei standard şi rata accizei
reduse (stabilită la 21,00 euro/1000
litri) pentru motorina utilizată la
efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură a cărei valoare unitară
este de 1,5258 lei/litru.

Page 9

Buletin informativ al APIA

- Centrul Judetean GORJ

(inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut
dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până
la data de 17 mai 2021 (inclusiv).
Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi
depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de
31 mai 2021 (inclusiv). Formularele de modificare a
cererilor de plată pot fi depuse și după data 31 mai
2021, dar nu mai târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă
a suprafeței în cauză peste termenul de 31 mai 2021.
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ORDIN
nr.
50/02.03.2021
privind
stabilirea
modalității de coordonare a implementării schemelor
de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii
care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării rurale și al Agenției de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură

În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de
plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare
privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul - tip de cerere de plată pentru anul 2021.
În contextul actual privind epidemia de
Coronavirus pe teritoriul României, conform
legislației, pe perioada stării de alertă, depunerea
cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA,
fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace
electronice de comunicație.
Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe
site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa:
http://www.apia.org.ro/ro/directia -masuri-desprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr
Noutăți legislative:
OMADR nr. 44/01.03.2021 pentru aprobarea desfăşurării activităţii de primire și administrare a cererilor
de plată/deconturilor justificative și a activității de
vizare a carnetelor de rentier agricol și de primire a
documentelor justificative de către Agenţia de Plăți
şi Intervenție pentru Agricultură în contextul epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României.
Ordinul nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art.
1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea
schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 01
martie 2021.
OMADR nr. 46/2021 privind aprobarea formularuluitip al cererii unice de plată pentru anul 2021. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 01 martie 2021.
OMADR nr. 49/01.03.2021 privind aprobarea
Ghidurilor informative pentru beneficiarii Măsurii 10
„Agro-mediu şi climă”, Măsurii 11 „Agricultură
ecologică” și Măsurii 13 ,,Plăţi pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, aplicabile în 2021.

OMADR nr 54/2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat
”Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,
submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 - 2020, sesiunea 4/2021
OMADR nr. 72/26.03.2021 de aprobare a instructiunii
de modificare nr.64/4/19.03.2021 si a ghidului
Ghidul informativ privind aplicarea practicilor benefice de climă şi mediu, Ediţia a V-a, Cod: GI-PABCM
HG nr. 67 din 01.03.2021 privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022
Legea nr. 21/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19
Legea nr. 19/2021 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea
activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul
crizei economice generate de pandemia de COVID-19.
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Proiecte de acte normative— In consultare publica pe www.madr.ro
 HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii
în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020
 HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021.
 HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea
angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.325/2019
 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
339/2020 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada
2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizată în agricultură.
Program de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țările
terțe
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează
potențialii beneficiari că pe site-ul instituției pot fi accesate informații
referitoare la măsura de promovare a produselor agricole pe piața internă
și în țările terțe, la următoarea adresă:
http://www.apia.org.ro/ro/directia-comert-exterior-i-promovare-produse
agricole/program-promovare-produse-agricole-i-ecologice/promovareproduse-agricole-si-ecologice
Elementele de noutate sunt următoarele:
 Cererile de propuneri 2021 pentru programe simple şi programe multinaţionale lansate de Comisia Europeană pentru anul 2021; Rectificări
la cererile de propuneri 2021 pentru programe simple şi pentru programe multinaţionale ce vizează modificări ale: termenului limită de
transmitere a cererilor (propunerile de programe), termen care se
prelungeşte până la data de 11 mai 2021 ora 17.00 CET (Ora Europei
Centrale);
 Calendarului estimativ al diferitelor activităţi de implementare a
măsurii de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, aferente cererilor de propuneri lansate de Comisia Europeană pentru anul 2021 ; unor activităţi eligibile din cadrul
secţiunii 6, „Eligibilitate” a cererilor de propuneri, a unor costuri diverse din secţiunea 10, „Structura juridică și financiară a acordurilor
de grant” (numai pentru programele simple);
 Ghidul privind depunerea de propuneri pe portalul de finanțare și
licitații - Promovarea produselor agricole (AGRIP);
 Ghidul programului - Promovarea produselor agricole (AGRIP);
 Formularul de cerere pentru programe simple 2021;
 Anexa II: Informații privind reprezentativitatea;
 Bugetul detaliat;
 Informații privind capacitatea financiară.
Pentru mai multe informații privind măsura de promovare a produselor
agricole pe piața internă și în țările terțe, vă rugăm să accesați adresele:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/; https://ec.europa.eu/chafea/agri/
en/newsroom-and-events/events/online-info-day-calls-proposals-2021 unde regăsiți webseminarii organizate de Comisia Europeana pentru Info
Day 2021 cu ocazia lansării cererilor de propuneri pentru anul 2021, prezentări în care sunt oferite precizări cu privire la temele și obiectivele
propuse precum și prezentări ale unor programe de promovare în derulare
finanțate cu particparea UE.
-http://www.apia.org.ro/ro/directia-comert-exterior-i-promovareproduse-agricole/program-promovare-produse-agricole-i-ecologice/
promovare-produse-agricole-si-ecologice.
-https://www.madr.ro/promovare-produselor-agroalimentare/campania-depromovare-2021.html.
Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj, la adresa:
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative
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