CAMPANIE INFORMARE
PRIMIRE CERERI UNICE 2017
PENTRU PRIMARII

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judetean Sibiu
organizează în perioada 1 martie – 15 mai (respectiv 9 iunie, cu penalizări de 1%
pentru fiecare zi de întârziere) 2017 campania de depunere a cererilor de sprijin în
cadrul măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă.
În acest context, APIA – Sibiu cere sprijinul primariilor in vederea eliberarii la
timp a adeverintelor , document obligatoriu penttru depunerea cererii de plata, si sa
respecte formatul prevazut de Ordinul MADR nr. 44/2017, de modificare a
Ordinului nr. 619/2015. Facem aceasta solicitare intrucat domnul Ministru Petre
Daea a subliniat importanta depunerii cererilor de catre toti fermierii in perioada
fara penalizari (1 martie – 15 mai), consilierii din cadrul APIA depund eforturi sa
primeasca toti fermierii, chiar daca asta implica si un program prelungit, fiind insa
necesar ca si dvs. sa eliberati in timp util adeverintele astfel incat sa se respecte
programarea pentru depunerea cererii unice.
Documentele doveditoare ale dreptului de folosinta si a dreptului de utilizare a
terenului pe care fermierul trebuie sa le prezinte la depunerea cererii de plata sunt:
a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent
de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a
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Ordinului MADR nr. 44/2017; şi
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune a
suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după
caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a
suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită
în continuare ADS, după caz"
Prin urmare, solicitantii de plati directe derulate de APIA in calitate de
utilizatori de terenuri agricole, se inscriu in Registrul Agricol gestionat de primarii
cu toate categoriile de terenuri agricole utilizate, indiferent de forma de utilizare,
Primaria, prin eliberarea adeverintei fiind singura responsabila de veridicitatea
informatiilor inscrise in adeverinta.
De asemenea, este foarte important sa se imita adeverinta in formatul prevazut
în anexa nr. 1 a Ordinului MADR nr. 44/2017, in caz contrar cererea fiind respinsa
pentru nerespectarea conditiei de eligibilitate.
Aceasta campanie de informare a fermierilor priveste termenele şi
modalitatea de depunere a cererilor de plată, condiţiile de eligibilitate impuse de
legislaţia europeană şi naţională, precum şi pachetele financiare care pot fi accesate
în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă.
Obiectivul general al campaniei: informarea fermierilor cu privire la
fondurile destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2017, precum
şi la modalitatea de accesare a acestora.
Obiective specifice – informarea fermierilor cu privire la:
● perioada în care se poate depune Cererea de plată, respectiv a penalizărilor
prevăzute de regulamentele europene;
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● modalităţile de completare a cererilor de plată (la centrele APIA sau
online);
● condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească pentru a
beneficia de sprijinul pe suprafaţă;
● tipurile de controale impuse de regulamentele europene; explicarea
modului în care se desfăşoară controlul pe teren şi cel prin teledetecţie;
● pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de
sprijin pe suprafaţă.
Potrivit Ordinului MADR nr. 619/2015 beneficiarii plăţilor sunt fermierii
activi, persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate
agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători
legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare.
Prin fermier activ se intelge:
Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au
depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă
minimă în cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c),
d) şi e), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.
Pentru fermierii care au depasit acest plafon de 5000 de euro, este necesara
indeplinirea unor conditii suplimentare, astfel:
a) persoanele fizice trebuie să furnizeze urmatoarele documente: declaraţiile privind
veniturile emise de unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice sau de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
b) persoanele juridice trebuie să prezinte actul de înfiinţare din care să reiasă
activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea
agricolă, trebuie să furnizeze urmatoarele documente: situaţiile financiare anuale
însoţite de formularul "Date informative", respectiv, raportările contabile anuale,
depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi alte
documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile
agricole.
Spre deosebire de PNDR 2007-2014, in care exista o singura schema
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simplificata de plata si anume plata pe suprafata decuplata de productie SAPS , in
noul PNDR 2015-2020 au fost introduse mai multe scheme de plati directe, al caror
cuantum in Campania 2016 a fost:
1.Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli:
- schema de plată unică pe suprafaţă - 96.88 euro/ha;
- plata redistributivă - 5 euro/ha (1 - 5 ha ), 48,85 euro/ha (6 - 30 ha);
- plata pt. practici agricole benefice pentru climă şi mediu - 57,37 euro/ha.
- plata pentru tinerii fermieri -22,87 euro/ha
- schema de sprijin cuplat;
- schema simplificată pentru micii fermieri.
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi
zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
ANT1 – 17,72 euro/ha
3. 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;
● Măsura 214 - Plăţi de agro-mediu ( pentru angajamentele aflate în
desfăşurare din anii anteriori)
P1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală
Valoarea plăţii: 93 €/ha/an.
P2 – Practici agricole tradiţionale
● varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe –
100€/ha/an;
● varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca
fâneţe –
21 €/ha/an.
● P4 – Culturi verzi
●
Valoarea plăţii: 128€/ha/an.
P8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
Valoarea plăţii:
● Ovine – 87€/UVM,
● Caprine – 40€/UVM,
● Bovine (taurine şi bubaline – 200€/UVM,
● Ecvidee – 200€/UVM,
● Porcine – 176€/UVM.
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MĂSURA 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice prevăzute în pndr 2014-2020

● Submăsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană (ANC)
Nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an.
4. Schemele de plată pentru animale – sprijinul cuplat in sectorul zootehnic
(bivolite de lapte, ovine, caprine, taurine din rasa de carne,vaci de lapte, viermi
de matase).
5. Masuri specifice:
- Programul de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole;
- Programul National Apicol;
- Ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare;
- Masura 215 – bunastare in favoarea animalelor – pasari si porci;
- Ajutorul comunitar pentru încurajarea consumului de fructe in instituțiile
școlare distribuția de mere;
- Sprijinul financiar destinat grupurilor de producători din sectorul legumefructe.
6. Masuri finantate de la bugetul de stat:
- Renta viagera;
- Ajutorul de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie-septembrie 2015;
- Ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura
Incepand cu Campania 2015 solicitarile pentru masurile de agro-mediu au scazut
dramatic in judetul Sibiu. Fermierii nu vor sa mai acceseze aceste masuri datorita
faptului ca trebuie sa aiba terenul la dispozitie 5 ani si sa-si pastreze suprafata
eligibila din primul an. Au existat situatii in care contractele de inchiriere a
pasunatului au fost reziliate inaninte de termenul final, fapt ce a determinat
incalcarea angajamentului d eagro-mediu si recuperarea sumelor primite in anii
anteriori pe suprafetele respecrive. De asemenea au fost si cazuri cand s-a constatat
aparitia elementelor neeligibile in cadrul parcelelor declarate initial, ceea ce
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inseamna ca fermierii nu intretin pajistile inchiriate de la primarii.
APIA sanctioneaza in anul in care s-au constatat aceste nereguli si recupereaza
sumele acordate in anii anteriori pe suprafetele respective. Fiind vorba de sume
consistente accesate prin aceste masuri finantate din fonduri europene ar fi de dorit
sa depunem un efort comun in sfatuirea fermierilor cu privire la modul de intretinere
a pasunilor.
O noutate fata de campania 2016 o reprezinta modificarea conditiilor de acordare
a Sprijinului cuplat la specia bovine de lapte si ovine, astfel:
a) SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins
între 150 și 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu
excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în Anexa 8.2 "Lista
zonelor eligibile M10, M11, M13" a Programului Național de Dezvoltare Rurală
pentru perioada 2014-2020, aprobat prin decizia Comisiei C(2015)3508/26.05.2015,
publicată pe site-l www.madr.ro, "Informare Măsuri de Mediu și Climă PNDR
2014-2020", "Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx", pentru care se solicită
SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 capete femele ovine şi/sau berbeci,
inclusiv, pe beneficiar;
b) SCZ pentru vacile de lapte se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv
cuprins între 10 și 250 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor
din UAT-urile din zona montană definită în Anexa 8.2 "Lista zonelor eligibile
M10, M11, M13" a Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada
2014-2020, aprobat prin decizia Comisiei C(2015)3508/26.05.2015, publicată pe
site-l www.madr.ro, "Informare Măsuri de Mediu și Climă PNDR 2014-2020",
"Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx",, pentru care se solicită SCZ pentru
un efectiv cuprins între 5 și 250 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, care
nu au beneficiat de schema prevăzută la art. 74, în anii anteriori, pe beneficiar, în
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exploataţii cu cod ANSVSA, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:”
Incepand cu anul 2012 toti solicitantii de la Apia sunt obligati sa respecte
normele de ecoconditionalitate. Facem referire in mod special la inregistrarea si
identificarea animalelor: bovine, ovine/caprine si suine. Aceste controale se
realizeaza de catre inspectorii DSV si rezultatele controalelor au repercursiuni
asupra valorii subventiei acordate pe intreaga cerere, adica pe toate schemele de
spreijin accesate.
In anul 2016 peste 70% dintre fermierii verificati au fost sanctionati cu cel putin
un procent de 5% din valoarea sprijinului pe care trebuia sa-l primeasca in anul
respectiv, motivul fiind incalcarea urmatoarelor obligatii:
a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din exploataţie;
b) să notifice utilizatorului SNIIA orice eveniment de naştere, sacrificare pentru
consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal;
c) să solicite utilizatorului SNIIA eliberarea formularului de mişcare, în cazul
mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite;
d) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de
animale şi cu datele referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie etc.);
e) să predea utilizatorului SNIIA documentele de mişcare destinate acestuia, cu
care a achiziţionat animalele;
f) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui animal şi să
solicite utilizatorului aplicarea acesteia.
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