
Un an de guvernare 
1. Măsuri curente – scheme anuale și multianuale

2. Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea unor situații de criză generate de 
efectele pandemiei COVID -19 și fenomenelor meteo nefavorabile

- Buget național
- Fonduri Europene

3. Alte măsuri
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Cadrul general
APIA a efectuat plăți din bugetul național în anii financiari 2019-2020, în valoare de 1,18
miliarde euro, respectiv:

• în anul financiar 2019 - 499,11 milioane euro

• în anul financiar 2020 - 688,75 milioane euro

Plățile din bugetul național s-au acordat pentru:
 ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic;
 ajutoarele de stat (motorina utilizată în agricultură, renta viagera agricolă, ajutoare de

stat în sectorul creșterii animalelor, schema de ajutor de stat acordat producătorilor
agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică);

 Cofinanțarea măsurilor gestionate de APIA, măsuri finanțate din FEADR, respectiv a
măsurilor de piață finanțate din FEGA.
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1.1. Scheme de sprijin în sectorul vegetal
• schema de plată unică pe suprafață, cu un buget de 974,9 mil. euro, 

pentru circa 830 mii beneficiari; 
• plata redistributivă, diferențiată pe două intervale de suprafață :1-5 

ha și peste 5-30 ha, cu un buget de 104,1 mil. euro;
• plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

(înverzire), cu un buget de 570,9 mil. euro; 
• plata pentru instalarea tinerilor fermieri (sprijin pentru cei care nu 

depășesc 40 de ani și se instalează pentru prima dată într-o 
exploatație ca șef al exploatației), cu un buget de 20,5 mil. euro; 

• schema simplificată pentru micii fermieri;
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1.1. Scheme de sprijin în sectorul vegetal
• schema de sprijin cuplat pentru sectorul vegetal (SCV), cu un buget de 87 mil. 

euro; 
• ajutoare naționale tranzitorii (ANT) în sectorul vegetal, cu un buget de 88,5 mil. 

euro;
• ajutoare financiare pentru organizaţiile de producători şi alte forme asociative

din sectorul fructelor şi legumelor, cu un buget total alocat de 2,6 mil. euro;
• Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023, cu un buget total 

alocat de 47,7 milioane euro;
• schema de “Ajutor de minimis” pentru aplicarea programului de susținere a 

produsului tomate în spații protejate, cu un buget total alocat de 39,4 mil. euro, 
pentru un număr de 17.386 beneficiari;

• schema de „Ajutor de minimis” pentru aplicarea programului de susținere a 
producției de usturoi, cu un buget total alocat de 1,5 mil. euro, pentru un număr 
de 1091 beneficiari;
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1.2. Scheme de sprijin în sectorul zootehnic

Schema de sprijin cuplat pentru sectorul zootehnic (SCZ), cu un buget  de 176,5 
mil. euro, repartizat astfel:

• 1,6 mil. euro, pentru  bivolițe de lapte, pentru 2.647 beneficiari;
• 12,6 mil. euro, pentru  taurine carne, pentru 1.473 beneficiari;
• 98 mil. euro, pentru  vaci lapte, pentru 14.747 beneficiari;
• 64,3 mil. euro, pentru  ovine/ caprine, pentru 13.795 beneficiari;
• 27 mii euro, pentru viermi de mătase pentru 6 beneficiari.

Ajutoare naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, cu un buget de 148,9 
mil. euro, repartizat astfel:

• 20,3 mil. euro schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, pentru 
51.355 beneficiari;

• 85,6 mil. euro schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne, pentru 
137.390 beneficiari;

• 43 mil euro schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine, pentru 52.542 beneficiari; 5



1.2. Scheme de sprijin în sectorul zootehnic

• Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, cu un buget total alocat 
de peste 30 milioane euro, pentru un număr de peste 6000 beneficiari; 

• schema de ajutor pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de 
porci din rasele Bazna și Mangalița, cu un buget pentru perioada 2020-2022, de 
4 mil. lei, din care pentru anul 2020, alocăm 1200 lei/cap de scroafă;

• schema de ajutor de stat pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală
prin care se acordă servicii subvenționate pentru neutralizarea animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, cu un buget alocat 
pentru anul 2020 de circa 2 milioane euro;

• schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, în scopul îmbunătățirii 
calității genetice a efectivelor de animale și implicit a potențialului de producție
la rasele de animale care au întocmit programe de ameliorare, cu un buget alocat 
pentru anul 2020 de circa 13 milioane euro.
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1.3. Scheme comune de sprijin

Schema de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată 
în agricultură

• buget alocat în anul 2020 de 629,9 mil lei, 
pentru un număr mediu de circa 12 mii 
beneficiari; 

• pentru această schemă de sprijin, pe lângă 
faptul că s-a asigurat continuarea 
finanțării, s-au achitat și restanțele din 
2019, care erau în sarcina guvernării 
anterioare;
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1.4. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

 Stadiul implementării PNDR 2014-2020 
Pe parcursul anului 2020, au fost lansate 10 sesiuni de depunere 
proiecte în cadrul PNDR 2014-2020, cu o suma licitată de 344,9 mil. 
euro.

• Alocare PNDR 2014-2020: 9,44 mld. euro (din care 8,13 mld. euro FEADR)
• Proiecte depuse: 71.178 cu o valoare publică 9,71 mld. euro. 
• Proiecte selectate pentru finanțare: 45.465 în valoare publică de 5,39 mld. euro.
• Proiecte contractate: 42.674 în valoare publică de 5,13 mld. euro.
• Proiecte tranzitate din PNDR 2007-2013 în PNDR 2014-2020 în vederea finalizării: 19.034 cu o 

valoare publică de 0,42 mld. euro. 
• Plăți efectuate (FEADR și Buget de stat): 6 mld. euro din care, în anul 2020 s-au plătit 1,304 

mld. euro.
• Grad de absorbție FEADR de 71,45%
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Măsuri lansate în anul 2020

• Sub-măsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor 
agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona 
montană”, alocare financiară de 12,9 mil. euro, estimându-se finanțarea a unui 
număr de 40 de proiecte.

• Sub-măsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice” - componenta infrastructură de irigații, alocare 
financiară de 43,7 mil. euro;

• Sub-măsura 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să 
reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și 
ale evenimentelor catastrofale probabile”, alocare financiară de 4,75 mil. euro 
pentru beneficiari publici și 8,3 mil. euro pentru beneficiari privați;

• Sub-măsura 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și 
a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu 
adverse și de evenimente catastrofale”, alocare financiară de 3,67 mil. euro
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Măsuri lansate în anul 2020

• Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” cu o alocare 
financiară de 43 mil. Euro cu două linii de finanțare distincte:

• tinerii fermieri din țară de 23 mil. de euro
• tinerii din diaspora de 20 de mil. de euro 

• Sub-măsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, alocare 
financiară de 10 milioane euro.

• Sub-măsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul 
pomicol”, alocare financiară de 1,9 mil. euro, acordându-se sub formă de 
plată multianuală pe o perioada de 5 ani.

• Sub-măsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”, alocare 
financiară de 51,5 mil. euro.

• Sub-măsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a 
plantelor”, alocare financiară de 15 mil. euro; 
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Produse Tradiționale

Sprijin pentru informare și promovare a produselor tradiționale
Măsura 3 ,,Scheme de calitate pentru produsle agricole și alimentare ” 

 Submăsura 3.1 ”Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate:
 lansarea submăsurii în trimestrul IV 2020
 cu o alocare  de circa 2 milioane euro

 Submăsura 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în 
cadrul pieței interne” 

 lansarea submăsurii în trimestrul IV 2020
 cu o alocare de circa 4,07 milioane euro
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Campania 2020
• La data de 16 octombrie 2020 ora 00.01, APIA a dat startul plăților în avans aferente

CAMPANIEI 2020.
• APIA efectuează plăți în avans de până la 70% în cazul plăților directe și de până la

85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.
• Până la această dată, suma totală autorizată la plată în avans a depășit pragul de 1,11

milliarde de euro.
• Plata avansului va continua în ritm accelerat până la data de 30 noiembrie 2020.
• La 1 decembrie APIA demarează plata finală, ca diferență între cuantumul calculat și

cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020.
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FONDURI DE FINANTARE SUME AUTORIZATE (EURO) 16.10 - 4.11.2020

AVANS FEGA: 846.765.433,67
AVANS FEADR: 223.486.646,66
AVANS BN1: 44.458.662,44

TOTAL AVANS Campania 2020: 1.114.710.742,77



Plăți efectuate 2020
Suma rambursată de Comisia Europeană în anii financiari 2019-2020, din Fondul European de Garantare
Agricola (FEGA) este de 3,73 miliarde euro, respectiv:
• în anul financiar 2019 valoarea sumei rambursate este de 1,84 miliarde euro
• în anul financiar 2020 valoarea sumei rambursate este de 1,89 miliarde euro

Pentru măsurile delegate de AFIR către APIA (măsuri de mediu și climă, măsuri de bunăstarea
animalelor, măsuri de silvomediu și clima) în anii financiari 2019-2020 s-au efectuat plăți din Fondul
European Agricol și Dezvoltare Rurală (FEADR) în valoare de 948,24 milioane euro, din care:
• în anul financiar 2019 suma de 460,33 milioane euro;
• în anul financiar 2020 suma de 487,91 milioane euro;

APIA a efectuat plăți din Bugetul Național(BN) în anii financiari 2019-2020, în valoare de 1,18 miliarde
euro, respectiv:
• în anul financiar 2019 - 499,11 milioane euro
• în anul financiar 2020 - 688,75 milioane euro
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2.1 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea efectelor pandemiei 
COVID-19 
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• Monitorizarea prețurilor la raft pentru principalele produse 
alimentare de bază

• Monitorizarea stocurilor de alimente și inputuri ale agenților 
economici 

• Crearea unei platforme de comunicare  cu mediul asociativ 
• Suspendarea temporară a exporturilor de cereale prin Ordonanța 

Militară nr. 8/2020
• Crearea unei platforme online dedicată micilor producători de 

legume www.rndr.ro/legume;

http://www.rndr.ro/legume


2.1 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea efectelor pandemiei 
COVID-19 
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• Funcționarea piețelor agroalimentare pe perioada stării de urgență
Eficientizarea implementării PNDR în condiții de siguranță sanitară care a vizat:
 depunerea online a cererilor de plată, 
 prelungirea/suspendarea contractelor de finanțare, 
 posibilitatea invocării de către beneficiari a cazului de forță majoră și/sau
circumstanțe excepționale

• Prelungirea termenului de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață
pentru Campania 2020 cu acordul Comisiei Europene până la 15 iunie (fără 
penalități). 



2.1 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea efectelor pandemiei 
COVID-19 și fenomenelor meteo nefavorabile – buget național (mii lei) 
plățile se vor efectua începând cu 25 noiembrie 2020
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Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 (OUG nr. 149/2020)

Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, 
persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum  şi persoane juridice.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei).

Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. 

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative s-au depus la centrele județene ale Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în intervalul 3 - 29 septembrie 2020.

În cadrul schemei a fost depus un număr de 544 cereri de plată.



Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 
sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

(OUG nr. 150/2020)

• Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în 
funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție

• Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM 
pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

• Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși  echivalentul în lei 
a 100.000 euro.

• Cererile s-au depus la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -
APIA, respectiv al municipiului Bucureşti,  în intervalul 3 - 29 septembrie 2020.

• În cadrul schemei a fost depus un număr de 299 cereri de plată.
21



Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 
sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -

19 (OUG nr. 151/2020)

• Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe 
capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și 
categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui 
eclozionați. 

• Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 
100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de 
curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

• Cererile s-au depus la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
respectiv al municipiului Bucureşti, în intervalul 3-29 septembrie 2020.

• În cadrul schemei a fost depus un număr de 315 cereri de plată.
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2.1.2 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea unor fenomene 
meteo nefavorabile (secetă, precipitații) – buget național
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Sectorul vegetal 

Sectorul zootehnic - apicol
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 Schema de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli
care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de 
seceta pedologică (OUG nr. 148/2020);

Ajutorul de stat s-a acordat beneficiarilor care au înființat în 
toamna anului 2019 următoarele culturi: grâu, secară, 
triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță.
Cererile s-au depus la Centrele locale/ judeţene ale Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia a fost depusă 
Cererea unică de plată în Campania 2020,  în intervalul 3 - 15 
sepembrie 2020. 

În cadrul schemei a fost depus un număr de 27.861 cereri
eligibile, pentru o suprafață de 1,11 milioane de hectare. 

APIA a efectuat plăți pentru această schemă în valoare de 
850 milioane de lei.



Schema de ajutor de stat pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 

asupra sectorului apicol (HG nr. 716/2020) 

• Valoarea totală a schemei de ajutor de MINIMIS a fost de 49.948 mii lei
• Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine. 
• Beneficiarii schemei de ajutor au fost persoanele fizice, întreprinderile

individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice
• Cererile de solicitare a ajutorului de minimis au fost depuse la Direcțiile Agricole 

Județene, respectiv a municipiului București, până la data de 15 septembrie 2020. 
• În cadrul schemei a fost depus un număr de 16490 cereri de plată.
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2.2 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea efectelor pandemiei 
COVID-19 – fonduri europene

26

• Ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care să asigure desfășurarea activităților
de implementare a PNDR în condiții de siguranță sanitară pentru beneficiarii programului și 
autoritățile implicate, astfel:
măsuri necesare pentru desfășurarea activităților specifice implementării tehnice și

financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
aprobarea desfășurării activităților de primire și administrare a cererilor de

plată/sprijin/deconturilor justificative și a activității de avizare a carnetelor de rentier
agricol de APIA

stabilirea unor măsuri derogatorii în ceea ce privește anumite controale administrative și la
fața locului aplicabile în cadrul PAC ce se realizează în implementarea proiectelor aferente
PNDR 2014 – 2020

stabilirea unor proceduri specifice de implementare tehnică și financiară a măsurilor 
aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

măsuri aplicate în anul 2020 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și 
a măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020.



2.2 Măsuri de sprijin ca răspuns la manifestarea efectelor pandemiei 
COVID-19 – fonduri europene
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Măsura 21- Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați 
în mod deosebit de criza COVID-19
Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților 
agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic (bovine, ovine și 
caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID 19.

În cadrul măsurii au depus cerere de plată 122.986 de fermieri unici, din care:
 sector bovine – 44.960 cereri
 sector ovine-caprine – 40.067 cereri
 sector legume, fructe și cartofi – 46.451  cereri

Cererile vor fi supuse controlului administrativ și pe teren, urmând ca autorizarea la plată să se facă începând 
cu data de 25 noiembrie 2020
Plafon disponibil:  150 milioane de euro.



Sectorul vitivinicol - Sprijinul financiar aferent măsurii 
de distilare a vinului în situații de criză (Ordin MADR 
nr 240/20.08.2020)

Pentru aceasta măsură au fost depuse 24 de cereri, cu o
valoare totală de 19,1 milioane euro.
Suma a fost platită în data de 14 octombrie 2020.
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3. Alte măsuri – Irigații
Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România
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 până la finalul anului 2020 se preconizează punerea în
funcțiune a 11 amenajări de irigații care deservesc
suprafața de 256.914 ha;

 37 de obiective de investiție din cadrul a 33 de amenajări
de irigații aflate în executie, cu un grad de realizare de 
peste 50%;

Creșterea suprafețelor irigate prin asigurarea unui nivel
optim al apei pentru irigații prin intermediul
infrastructurii de irigații funcționale:

 În anul 2020, a fost alocată suma de 82 milioane lei pentru
sprijinul necesar de asigurare a apei pentru irigații, fiind
deserviți un număr de 885 beneficiari (organizații ale 
utilizatorilor de apă pentru irigații și fermieri cu 
echipamente de irigații).

IRIGAȚII TOTAL ANIF – 03.11.2020
SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: 934.450 ha
CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: 2.651 km
SUPRAFAȚA CE POATE FI  DESERVITĂ CA URMARE A 
UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: 775.261 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ CUMULAT: 1.585.209 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ UDAREA I: 508.064 ha
CULTURI IRIGATE: păioase, rapiță, legume, pomi
fructiferi, pășune, prășitoare, soia, orez, mazăre alte 
culturi, aluni, sorg, vii, cartofi, sfeclă de zahăr
STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: 154 bucăți
STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: 404 bucăți
MOTOPOMPE PE CANALE: 600 bucăți
OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE 
UMPLUTE: 294 bucăți
OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: 242 bucăți



3. Alte măsuri – Irigații
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• au fost depuse un număr de 95 proiecte în valoare de 
92.776.650 Euro, sesiunea s-a încheiat în mod automat 
înainte de termenul stabilit inițial de 30.09.2020, fiind
îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul de 
Organizare și funcționare al procesului de selecție și al 
procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele
aferente măsurilor din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Secundare de Irigații din România
 Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea

infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații - 43,22 milioane euro;
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Reglementări ale Agenției Domeniilor Statului
Suprafața administrată - 319.390,873 ha

Suprafața cadastrată - 111.643,820 ha

• Am actualizat nivelului minim al redevenţei/arendei perceput de Agenția Domeniilor Statului pentru terenurile cu destinație

agricolă,categoriile de folosinţă teren agricol (arabil, vii, livezi, păşuni şi fâneţe) cu 20-30% în funcție de clasa de calitate și 40%

pentru categoria de teren neagricol;

• În baza H.G. nr. 721/27.08.2020, Agenția Domeniilor Statului a demarat procedura de cadastrare pentru terenurile din 

domeniul public și privat, aflate în administrarea sa;

• Am dispus măsuri de aplicarea a Legii nr. 103/2016 privind reîntregirea patrimoniului Agenției Domeniilor Statului prin

identificarea suprafeţelor de teren puse la dispoziţia Comisiilor Locale de Fond Funciar;

• În perioada 26.10 – 6.11.2020 a fost inițiată prima sesiune de contractare a terenurilor cu destinație agricolă din administrarea

ADS, în suprafață de până la 50 ha către tinerii cu vârsta de maxim 40 de ani, absolvenți cu studii de specialitate în domeniul

agricol prin adoptarea H.G. nr. 811/2020 34
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• Colectarea indicatorilor necesari analizei socio-economice 

• Constituirea structurilor parteneriale și definitivarea componenței grupurilor de lucru - s-a 
organizat procesul de consultare a structurilor parteneriale cu privire la intenția de 
participare la procesul de elaborare a Planului Național Strategic pentru perioada 2021-2027 
și au fost selectați partenerii sociali, care au depus scrisori de intenție, pe baza unor criterii 
obiective în cadrul Comitetului de selecție a partenerilor constituit la nivelul MADR

• Elaborarea analizei socio-economice și analizei SWOT de către direcțiile tehnice din cadrul 
MADR. 

• Consultarea structurilor parteneriale cu privire la Analiza SWOT - membrii grupurilor de 
lucru pentru elaborarea PNS au avut posibilitatea de a transmite puncte de vedere asupra 
draft-ului analizei SWOT, fundamentată prin analiza socio-economică, agricolă și de mediu -
PNS 2021-2027.

• Elaborarea analizei nevoilor - a fost elaborat primul draft al Analizei Nevoilor
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Consolidarea mediului asociativ
Membrii  cu drepturi depline în COPA COGECA
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Consiliului AGRIFISH din 19-20 octombrie-Acordul PAC
Continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT)

România a reușit nu doar prelungirea pe perioada de tranziție (2021 și 2022), ci și menținerea pe toată 
perioada de programare financiară viitoare; 

România a obținut menținerea la 50% cu o degresivitate de doar 5% pe an, ceea ce permite aplicarea 
până în 2027 inclusiv;

Anul de referință - 2018

 Menținerea plafonului de 2000 Euro pentru aplicarea disciplinei financiare așa cum se aplică în 
prezent; 

Menținerea plafonului facilitează aplicarea în RO având în vedere că peste 800.000 beneficiari ai plăților 
directe, peste 95% primesc mai puțin de 2000 Euro/an;

Facilități în aplicarea bunelor practici agricole – GAEC8 rotația culturilor și GAEC9 (protection of 

landscape features and mandatory biodiversity area (%)
37
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Adoptarea poziției Consiliului asupra reformei celor 3 regulamente ale reformei PAC: regulamentul privind Planurile strategice 
PAC, regulamentul de finanțare și monitorizare (orizontal – HZR) și regulamentul organizării comune de piață.

Negocierile au vizat în esență cele mai sensibile aspecte:

 Procentul din platile directe pentru eco-scheme:
• 20% popunerea Consiliului AgriFish, 30% este propunerea votată PE
• S-a agreat o perioadă *de invățare* de 2 ani- finanțare de aproximativ 400 mil.euro/an.

 Plafonarea plăților directe pentru fermele mari: Aplicarea plafonării 100.000 Euro (la plata de bază, cu considerarea 

salariilor) sau plății redistributive lasă la latitudinea Guvernului.RO poate decide asupra variantei optime de reducere a 

subvențiilor către fermele mari, pentru a stimula dezvoltarea fermelor mici și medii dar fără a afecta grav 

competitivitatea fermelor mari;
 Condiționalitatea pentru fermele mici: 

Cererea- exceptarea de la verificarea condiționalității (pentru mediu) și nepenalizarea în caz de abatere; 

Am obținut- lasă flexibilitate în aplicare pentru reducerea birocrației și a sancțiunilor; 38



Vă mulțumesc!
Nechita-Adrian Oros
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