
În anul  poţi beneficia de sprijin financiar din fonduri 2020
europene şi de la bugetul naţional în cadrul următoarelor 
scheme de plată / măsuri de sprijin / ajutor:
1.  Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 
2.  Plata redistributivă; 
3.  Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 
4.  Plata pentru tinerii fermieri; 
5.  Plata pentru micii fermieri; 
6.  Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): 
ANT 1 - culturi în teren arabil;
ANT 2 - in pentru fibră;
ANT 3 - cânepă pentru fibră;
ANT 4 - tutun;
ANT 5 - hamei;
ANT 6 - sfeclă de zahăr;
ANTZ 7 - bovine-lapte;
ANTZ 8 - bovine-carne;
ANTZ 9 - ovine/caprine.
7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernă
7.3_4. Leguminoase  boabe pentru industrializare (mazăre şi 
fasole);
7.5. Cânepă pentru ulei şi/sau fibră;
7.6. Orez;
7.7. Sămânţă de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclă de zahăr;
7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
7.11. Castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp;
7.12_13. Legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate 
în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie şi 
extratimpurie şi legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, 
vinete, ardei şi varză);
7.14_17. Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireşe, 
vişine, caise şi zarzăre) pentru obţinerea de produse alimentare 

trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs). Conform art. 2 
alin. 1 din Ordinul MADR  nr. 1253/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au 
obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică 
(de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. 10 la DAJ. 

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor 
aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste 
documente, după caz. Dacă nu respecţi toate condiţiile şi obligaţiile 
care îţi revin, se aplică sancţiuni sau chiar excluderea de la plată!
● Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care 
solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin  prezentate mai sus 
trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe tot pacursul 
anului calendaristic şi pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, 
indiferent de mărimea lor. 
● Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu 
prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar normele privind 
ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în 
cadrul acestor măsuri.
● Nerespectarea de către femieri a normelor de ecocondiţionalitate 
conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăților 
care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului în legătură 
cu cererile de sprijin, din una sau mai multe scheme de sprijin și se poate 
aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici, după caz, cu excepția 
cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.

Forța majoră și circumstanțele excepționale sunt recunoscute în 
următoarele cazuri, potrivit art. 30, alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu 
modificările și completările ulterioare:
a)  decesul beneficiarului;
b)  incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
c)  o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația 
agricolă;
d)  distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, 
aflate pe exploatația agricolă;
e)  o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral 
șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
f)  exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a 
acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data 
depunerii cererii.

Potrivit art. 31 din OUG nr.3/2015 cazurile de forță majoră și 
circumstanțele excepționale se notifică în scris la APIA, furnizându-se în 
același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la 
art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care 
beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită 
respectiva notificare.

Îţi recomandăm ca, înainte de a veni la Centrele APIA, să te prezinţi la 
Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl 
utilizezi, în vederea eliberării adeverinţei de către primării conform 
înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului de cerere, iar dacă ai în 
exploatație și animale să verifici situația acestora în Registrul Național al 
Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, 
asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE 
pentru schemele aferente sectorului zootehnic

● Pentru a beneficia de ANT 7 si ANT 8 este obligatoriu ca la momentul 
depunerii cererii în exploatația cu cod ANSVSA solicitată să existe cel puțin 
un animal din una din speciile bovine, ovine, caprine, suine, bubaline;

●  Pentru a putea beneficia de sprijin cuplat, animalele trebuie să fie în 
proprietatea solicitantului la momentul depunerii cererii;
●  În cerere se va înscrie codul de exploatație în care animalele figurează 
la data de referintă pentru schema ANT 8 iar pentru ANT 9 și schemele de 
sprijin cuplat se va înscrie exploatația cu cod ANSVSA în care animalele 
figurează la momentul depunerii cererii;
●  Ulterior depunerii cererii, pot apărea cazuri de circumstanță naturală 
pentru animalele solicitate pe schemele ANT 9 și sprijin cuplat care 
prevăd o perioadă de reținere în exploatație;

În sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 
cu modificările și completările ulterioare, se acceptă drept cazuri de 
circumstanţă naturală următoarele situaţii care nu sunt din culpa 
solicitantului:

- „moartea unui animal ca urmare a unei boli”
-  Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se 

depun de către solicitant la dosarul cererii unice de plată - declarația 
privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare eveniment (F3) şi 
alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a 
cauzat moartea animalului.

-  „moartea unui animal, ca urmare a unui accident pentru care 
beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.” Se acceptă în baza 
procesului verbal de constatare, emis de instituţia abilitată să constate 
accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că 
solicitantul nu este vinovat de accident.

Se acceptă ca și cazuri de circumstanță naturală următoarele situații:
-  sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care 

solicitantul nu poate fi considerat responsabil:
a)  ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce 
nu a putut fi remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului 
sanitar-veterinar care să certifice boala și a formularului de mișcare F2;
b)  ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-
veterinar care să certifice motivul sacrificării și a formularului de 
mișcare F2;

-  moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a 
făta, se poate accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a 
formularului declarare eveniment (F3)

Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de 
circumstanţă naturală, în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 
din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 cu modificările și completările 
ulterioare, printr-o Înştiinţare (Anexa 8) în termen de 10 (zece) zile 
lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei 
circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile 
lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor, poate fi înlocuit 
cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data 
notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele 
condiţii:
a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei 
neconformităţi din cererea unică de plată;
b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a 
efectua un control la faţa locului; 
c) animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie 
să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către 
APIA a cazului de circumstanţă naturală; 
d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru 
animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală. ” 
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nonalcoolice;
7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare;
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivoliţe de lapte;
7.24. Viermi de mătase.

8. 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 
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 
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

�  varianta .1 / varianta 6.2 – lucrări manuale / cu utilaje ușoare pe 6
pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca 
cu gât roşu (Branta ruficollis) 
Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 
abandon.
Ovine; Caprine; Bovine - taurine și bubaline; Ecvidee; Porcine.
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 manual  / cu utilaje uşoare pe e
pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică 
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.
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT 
eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. 
În acest sens, vă rugăm să consultați hărţile şi listele cu UAT-urile eligibile 
afișate la centrele județene / locale.

9. Măsura 11 -  Agricultura ecologică:
● Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la 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
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. (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un 2 
angajament M.10)

10. 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. 
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin această măsură parcelele 
trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 
2014-2020. 

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri 
de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT eligibile pentru M.10, M.11, 
M.13, pot fi consultate la centrele județene/locale ale APIA și pe site-urile 
www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.

CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE 
pentru schemele aferente sectorului vegetal

Pentru schemele aferente sectorului vegetal, precizăm că sunt eligibile la 
plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din 
parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. 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, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, 
iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha 
nesolicitate la plată pot să nu le declare în cererea unică, cu condiţia ca 
suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească 1 (un)  hectar. De 
asemenea, 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(un) hectar. În toate cazurile, 
fermierul trebuie declarate toate parcelele agricole şi toate zonele de 
interes ecologic, confom art. 8 alin. (1) lit. c), f), f1), din OUG nr. 3/2015 
cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARII PLĂŢILOR directe și ai Măsurii 11 și Măsurii 13,  sunt fermierii 
activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate 
agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol 
și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. Pentru 
accesarea Măsurii 10 nu este necesară calitatea de fermier activ. Pentru 
pajiştile comunale concesionate / închiriate în condiţiile legii de către 
asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:
a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa 
de pajişte concesionată / închiriată. Calculul suprafeţelor aferente 
fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale 
fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de 
animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de 
plată, pentru suprafaţa concesionată / închiriată de către asociaţie. 
Membrii asociaţiei fac dovada utilizării legale a acestor suprafețe de 
pajiști permanente, prezentând copia de pe contractul de 
concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație și copia 

centralizatorului care cuprinde acordul asociației, datele de identificare 
ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care pășunează, codurile 
de identificare din Registrul național al exploatațiilor, precum și 
suprafețele alocate pe fiecare membru.
b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă 
pe suprafaţa concesionată / închiriată, asigurând cel puţin încărcătura 
minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în 
exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe 
perioada păşunatului/ tabere de vară.
Asociaţia crescătorilor de animale prezintă centralizatorul care cuprinde 
acordul membrilor de a depune cerere unică de plată, cu datele de 
identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care 
pășunează, codurile de identificare din Registrul național al exploatațiilor, 
precum și suprafețele alocate pe fiecare membru, copie conform cu 
originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea 
fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită 
de depunere a cererilor cu întârziere. Arendatorul, concedentul, locatorul 
şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/ animalele 
arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi/sau împrumutate spre 
folosinţă.

OBLIGAŢII 

● Să fii înregistrat în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;
● Să depui o singură cerere de plată la central local/ judeţean APIA unde 
eşti arondat care să cuprindă atât declarația privind sectorul vegetal cât si 
declarația privind sectorul zootehnic, după caz; 
● Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru plăţile directe / măsurile de 
mediu şi climă M11 şi M13;
● Să declari corect toate suprafeţele şi culturile şi/sau efectivele de 
animale; 
● Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă utilizată;
● Să îndeplineşti condiţiile de eligibilitate specifice fiecărei scheme de 
plată solicitată;
● Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi 
se solicită acest lucru; 
● Să respecţi normele de ecocondiţionalitate (GAEC şi SMR) pe toată 
suprafaţa agricolă a fermei;
Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea 
plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea, persistența şi caracterul 
repetat al nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector vegetal şi 
zootehnic, precum și a schemei simplificate pentru micii fermieri; 
● Să permiţi efectuarea controalelor, de către APIA sau de către alte 
organisme abilitate în acest sens. În caz contrar, poţi fi exclus de la plată!

DOCUMENTE NECESARE

● Copie CI/BI/ paşaport;
● Dovadă cont bancar activ;
● Pentru persoanele juridice - actele care atestă forma de organizare, 
înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după 
caz, în original; 
● Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;
● Documentele necesare care dovedesc utilizarea  terenului agricol, 
inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a 
animalelor declarate.  
● Beneficiarii M11 trebuie  să depună odată cu cererea unică de plată sau 
până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat 
între organismul de control și beneficiar, copia după fişa de înregistrare a 
beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 
1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare (care se depune 
odată cu cererea sau până la terenul limită de depunere cerere şi care 


