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 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este o instituție publică a
administraţiei publice centrale, înființată în anul 2004 în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 De la aderarea României la Uniunea Europeană APIA a derulat fonduri europene şi
naționale destinate susținerii agriculturii românești și fermierilor români de peste 30 de
miliarde de euro.

 Rata medie anuală a absorbției fondurilor: peste 96 %.

Dacă în anul 2007 APIA derula mai puțin de 10 forme de sprijin destinate fermierilor
români, în prezent numărul schemelor și măsurilor/submăsurilor, pachetelor/subpachetelor
gestionate a crescut substanțial ajungând la peste 100.



ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE APIA

Începând cu anul 2007, după aderarea la Uniunea Europeană, APIA implementează scheme
şi măsuri de sprijin destinate fermierilor, finanțate din două fonduri europene, respectiv:

 Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA (plăți directe, măsuri de piață,)

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR (prin intermediul măsurilor
delegate din cadrul PNDR 2014 - 2020)

Si de la

 Bugetul Național - BN (ajutoare naţionale tranzitorii, ajutoare de stat)



• PLĂŢI DIRECTE

• SCHEME DE SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTOARELE VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC

• MĂSURI DE PIAŢĂ ŞI PROMOVARE PRODUSE AGRICOLE

FEGA

• MĂSURI DE MEDIU ŞI CLIMĂ

• SPRIJIN DESTINAT CREĂRII DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE

• SPRIJIN PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU

• MĂSURI PRIVIND BUNĂSTAREA ANIMALELOR

FEADR

• AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL VEGETAL ŞI
ZOOTEHNIC

• AJUTOARE DE STAT

BUGET NAŢIONAL

SCHEME DE PLĂŢI ŞI MĂSURI DE SPRIJIN 
IMPLEMENTATE DE APIA



Schema simplificată pentru micii fermieri

Schemele de sprijin cuplat în sectoarele vegetal şi zootehnic

Plata pentru tinerii fermieri

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

Plata redistributivă

Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)

SCHEME DE PLĂŢI DIRECTE FINANŢATE DIN FEGA



SCHEMELE DE SPRIJIN CUPLAT
ÎN SECTOARELE VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC

SECTOR VEGETAL

Sunt plăţile care suplimentează plata în cadrul schemei SAPS.

Plata se acordă cu respectarea condiţiilor generale SAPS şi a condiţiilor specifice impuse

de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective.

Se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producţie,

fermierilor care cultivă:

soia, lucernă, mazăre boabe pentru industrializare, fasole boabe pentru industrializare,

cânepa pentru ulei si fibra, orez, sămânță cartof, hamei, sfecla de zahar, tomate pentru

industrializare, castraveți pentru industrializare, legume din sere (tomate, ardei,

castraveți, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare),

legume din solarii (tomate, ardei, castraveți, varza, vinete pentru consum în stare

proaspătă și castraveți pentru industrializare), prune pentru industrializare, mere pentru

industrializare, cireșe și vișine pentru industrializare, caise și zarzăre pentru

industrializare, cartofi timpurii, semitimpurii și de vara pentru industrializare.



SCHEMELE DE SPRIJIN CUPLAT
ÎN SECTOARELE VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC

SECTOR ZOOTEHNIC

se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care deţin, cresc şi

exploatează animale identificate şi înregistrate în sistemul naţional, animale din

următoarele categorii: bivoliţe de lapte; vaci de lapte ovine; caprine; taurine din rase

de carne şi metişii acestora; viermi de mătase.
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NOU! SPRIJIN FINANCIAR AFERENT MĂSURII DE
DISTILARE A VINULUI ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ

Scopul este sprijinirea sectorului vitivinicol prin reducerea stocurilor de vin existente în
exces pe piața națională în vederea îmbunătățirii performanțelor economice ale
producătorilor vitivinicoli care se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de
numerar în contextual pandemiei de Coronavirus.

Este eligibil pentru sprijin financiar doar vinul produs pe teritoriul României iar sprijinul
financiar se acordă pentru categoriile de vin cu denumire de origine controlată (DOC),
indicație geografică (IG) și vin varietal.

Valoarea sprijinului plătit distilatorului este

stabilită la 4,63 lei/litru de vin cu denumire de origine controlată (DOC),

indicație geografică (IG) și 3,65 lei/litru vin

varietal, care va fi distilat.

24 cereri de plată depuse

valoare totala de 19,1 milioane euro

Suma a fost plătită în data de 14 octombrie 2020
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MĂSURI DE SPRIJIN FINANŢATE DIN FEADR



MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ:
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)

varianta 2.1 / varianta 2.2 –

lucrări manuale / cu utilaje

uşoare pe pajiști permanente

utilizate ca fânețe



MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ:
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări

● sub-pachetul 3.1 – Crex crex

varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante

pentru Crex crex

● sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus

 varianta 3.2.1 / varianta 3.2.2 – lucrări manuale

/ cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru

Lanius minor și Falco vespertinus

Pachetul 4 – culturi verzi



MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ:

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 varianta 6.1 / varianta 6.2 – lucrări manuale / cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru
fluturi

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta 
ruficollis) 



MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ:

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

Pachetul 9 - terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare
mică (Aquila pomarina)

● sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila
ţipătoare mică

● sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila
țipătoare mică

varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajişti
importante pentru acvila ţipătoare mică



MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ:

Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de
păsări comune asociate terenurilor agricole.

Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

● sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie

 varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști

 varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil

sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie

 varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 11.2.3 – lucrări manuale /
cu utilaje uşoare/cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie



MĂSURA 11 - AGRICULTURA ECOLOGICĂ:
• Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică.

• Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)

Pachetul 2 – legume

Pachetul 3 – livezi

Pachetul 4 – vii



MĂSURA 11 - AGRICULTURA ECOLOGICĂ:

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice

Pachetul 6 – pajiști permanente:

► varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10).

► varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.1).



MĂSURA 13 - PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU
CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI
SPECIFICE:
● Sub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană;

● Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative;

● Sub-măsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice. 



MĂSURA 14 – PLĂȚI ÎN FAVOAREA BUNĂSTĂRII
ANIMALELOR

 Pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor

• Subpachetul 1a) – creșterea cu cel puțin 10% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.

• Subpachetul 2a) - creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal.

• Subpachetul 3a) – reducerea pulberilor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin
menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat.

• Subpachetul 4a) - îmbunătăţirea condiţiilor zonei de

odihnă.



MĂSURA 14 – PLĂȚI ÎN FAVOAREA BUNĂSTĂRII
ANIMALELOR

Pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor 

• Subpachetul1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţă de densitatea rezultată din 
aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare 
categorie de păsări.

• Subpachetul 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din 
aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare 
categorie de păsări. 

• Subpachetul 3b) – reducerea noxelor cu 30 % față de 

nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 

a parametrilor de microclimat



MĂSURA 8 - INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR
ÎMPĂDURITE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA VIABILITĂȚII
PĂDURILOR

 SUBMĂSURA 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din PROGRAMUL

NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020



MĂSURA15 - SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII
CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR

• Submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște;

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.



NOU!!! 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;

 Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zootehnic, respective bovine, ovine /
caprine și celor din sectorul legume-fructe și cartofi, în vederea reluării fluxului
tehnologic normal al fermei și menținrea viabilității fermelor.

Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro.

122986 cereri de plată depuse

 termen autorizare la plată : 31 decembrie 2020
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MĂSURI DE SPRIJIN ACORDATE DE APIA ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI DE COVID-19



1. AJUTORUL DE STAT ACORDAT PRODUCĂTORILOR
AGRICOLI CARE AU ÎNFIINŢAT CULTURI ÎN TOAMNA ANULUI
2019, AFECTATE DE SECETA PEDOLOGICĂ

Ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului
2019, afectate de seceta pedologică

Culturi vizate: grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță.

27.861 cereri eligibile depuse pentru o suprafață de 1,11 milioane de hectare

suma plătită fermierilor afectați : 850 milioane de lei



2. AJUTORUL DE STAT ÎN SECTORUL BOVIN ÎN
CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE
PANDEMIA DE COVID-19

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este o plată compensatorie pentru pierderile
cauzate de pandemia COVID-19 suportate de beneficiari, în perioada cuprinsă între 01
martie – 01 iulie 2020. Schemele se aplică pe întreg teritoriul României.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este până la data de 31 decembrie
2020.

 Beneficiarii sunt crescători care deţin 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.

544 de cereri de plată depuse



3. AJUTORUL DE STAT ÎN PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
CRESCĂTORILOR DIN SECTORUL SUIN ÎN CONTEXTUL CRIZEI
ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA DE COVID-19

 Beneficiarii sunt crescători care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi
individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane
juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducţie a suinelor.

 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 reproducţie (scroafe și scrofiţe).

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

299 cereri de plată depuse



4. AJUTORUL DE STAT PENTRU SUSȚINEREA
ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN SECTORUL AVICOL ÎN
CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE
PANDEMIA DE COVID-19
 Beneficiarii sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate,

după caz, precum şi persoanele juridice, crescători de păsări care desfăşoară activitate
de reproducţie și/sau incubaţie și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă;

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă
pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de
speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare,
găini rase grele și pui eclozionaţi.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de
conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionaţi, respectiv
0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin fără a depăși echivalentul în
lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

315 de cereri de plată depuse



CAMPANIA 2020
DEPUNEREA ONLINE A CERERILOR UNICE DE PLATĂ

 Începând cu data de 06 aprilie 2020, primirea cererilor s-a realizat exclusiv online,

prin utilizarea aplicației IPA online și a mijloacelor electronice de comunicații, iar APIA
a realizat demersuri pentru a sprijini fermierii să obțină online documentele necesare
de la alte instituții;

 În Campania 2020 s-au depus 830.898 cereri de plată pentru o suprafață totală de
9,9 milioane ha;

 Pentru a facilita obținerea creditelor de către fermieri, APIA a simplificat procedura
de eliberare a adeverințelor, întregul flux de lucru mutându-se în mediul electronic.

 Adeverințe au fost emise și transmise electronic către bănci, in total 17.051 de
adeverințe pentru FEGA și 11.799 pentru FEADR procesate electronic;



CAMPANIA 2020 
PLATA ÎN AVANS

 În perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 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.

 Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către
Banca Centrală Europeană, astfel:

- 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2020

şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323/03/01.10.2020, pentru

plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

- 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2019

şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 001/2/03.1.2020, pentru plățile

finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).



CAMPANIA 2020 – PLATA ÎN AVANS

 La data de 16 octombrie 2020 ora 00.01, APIA a dat startul plăților în avans aferente
CAMPANIEI 2020

 Deja suma autorizată la plată a depășit pragul de 1 milliard de euro, din Fondul
European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala (FEADR) + cofinanțare de la Bugetul National (BN).

 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



MEREU ALĂTURI DE FERMIERI
Urmăriţi-ne pe Facebook 

#noisuntemapia

https://www.facebook.com/apia.romania.581

