Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE
PENTRU AGRICULTURĂ

Bucureşti, 28 februarie 2018

CAMPANIA 2018 - ETAPE
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 15 din
17.01.2018 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,

etapele aferente Campaniei
2018 sunt stabilite astfel:
• 1 martie – 15 mai 2018 - depunerea/primirea
cererilor unice de plată;
• 1 iunie – 1 iulie 2018 - efectuarea controlului
administrativ, inclusiv a controlului preliminar al
cererilor unice de plată, eșantionarea acestora
precum și transmiterea eșantioanelor;

CAMPANIA 2018 - ETAPE
• 1 iulie – 1 octombrie 2018 - efectuarea
controlului la fața locului pentru cererile unice
de plată eșantionate la control pe teren, iar
controlul aferent unor obligații specifice se va
efectua în iarna sau în primăvara anului
următor;
• 16 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2018 plata avansului pentru anul de cerere 2018;
• 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019 - plata
finală ca diferență între cuantumul acordat în
avans și cuantumul calculat pentru anul de
cerere 2018.

INFORMAREA FERMIERILOR
Perioada campanie de informare a fermierilor:
19 februarie – 15 mai 2018.

Slogan:
“Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA.
Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”
Public ţintă: Fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care
desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai
suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit
legislaţiei în vigoare.
Obiective: Informarea fermierilor cu privire la:
 perioada în care se poate depune Cererea unică de plată;

 prezentarea formularului – tip al cererii unice de plată şi modalităţile de
completare a acesteia (la centrele judeţene/locale APIA sau online);
 criteriile de eligibilitate şi condiţiile specifice pe care trebuie să le

îndeplinească fermierii;

INFORMAREA FERMIERILOR
 modul de aplicare/respectare a practicilor agricole
benefice pentru climă şi mediu;
 sancţiunile administrative în cazul nerespectării
condiţiilor de eligibilitate, a condiţiilor specifice,
precum şi în cazul nerespectării normelor de
ecocondiţionalitate;
 tipurile de controale impuse de regulamentele
europene, explicarea modului în care se
desfăşoară controlul pe teren;
 pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul
măsurilor/schemelor de plată.

CAMPANIA 2018 - PRIMIREA CERERII
UNICE DE PLATĂ

Acțiuni:
 Transmiterea de către Ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale către Instituţia Prefectului din toate
judeţele, către toate Consiliile Judeţene, către
Asociaţia Comunelor din România şi către primarii a
mesajului de a sprijini MADR şi APIA în Campania de
primire a cererilor unice de plată în Campania 2018.
 Programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice
de plată în Campania 2018 - conform criteriilor stabilite
şi a prevederilor procedurale.
 Trimiterea invitațiilor către fermieri.

 Primirea cererilor unice de plată.

CAMPANIA 2018 - TERMENE DE
DEPUNERE CERERE UNICĂ DE PLATĂ
Termenele de depunere a cererilor unice de
plată pentru campania 2018 sunt:

1 martie - 15 mai 2018 inclusiv
Modificările cererilor unice de plată se depun la
APIA până la data de 31 mai, inclusiv,
(formularele de modificare M1 şi M2).

CAMPANIA 2018 - LEGISLAȚIE APLICABILĂ
Urmare modificărilor apărute în legislația europeană,
prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1155/2017 al
Comisiei și Regulamentul (UE) nr. 2393/2017 al
Parlamentului European și al Consiliului, a fost
actualizată legislația națională care, prin noile
reglementări, simplifică și flexibilizează anumite
condiţii de eligibilitate referitoare la:
 practicile agricole benefice pentru climă şi mediu;
 accesul tinerilor fermieri la plata specifică;
 aplicarea schemei de sprijin cuplat.

CAMPANIA 2018 - LEGISLAȚIE APLICABILĂ
Legislație națională:
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi
completările ulterioare (OUG 4/2018).
• Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Ordinul MADR 38/2018).
• Ordinul MADR nr. 39/2018 de aprobare a Formularului de cerere unică de plată.
• Ordinul MADR nr. 22/2011 privind Registrul Unic de Identificare.

CAMPANIA 2018 - CONDIŢII GENERALE DE
ELIGIBILITATE

 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 viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al
arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare
și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale.

 Pentru legumele cultivate în sere şi solarii, suprafaţa minimă a exploatației trebuie să fie de
de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelelor de 0,03 ha.

 NOU!! Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la
plată pot să nu le declare, 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 indica în cererea sa ca are la
dispoziţie parcele agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea acestora.
 Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, nu au obligația de a-şi declara
parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel
de declaraţie este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.
 Pentru măsurile de mediu şi climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole
(Măsurile 10, 11 şi 13) 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.

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (I)
Campania 2018 nu aduce scheme noi de plată finanțate din FEGA.
Referitor la Măsurile de dezvoltare rurală, începând din Campania 2018, nu
se mai pot accesa pachetele din Măsura 214 (PNDR 2007 – 2013).
Începând din Campania 2018 fermierii pot solicita sprijin pentru 3 pachete noi
din
Măsura 10 “Agromediu și climă”, respectiv:
• Pachetul 9- terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru
acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) cu 2 sub-pachete:
• sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire
pentru acvila tipătoare mică - 200 euro/ha/an
• sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire
pentru acvila tipătoare mică:
• varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila
tipătoare mică, 269 euro/ha/an
• varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante
pentru acvila tipătoare mică, 190 euro/ha/an
• Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de
păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (II)
• Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie
(Otis tarda) cu 2 sub-pachete:
 sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru
dropie:
 varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști
– 255 euro/ha/an
 varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe
teren arabil – 100 euro/ha/an
 sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie:
 varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante
pentru dropie – 269 euro/ha/an
 varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti
importante pentru dropie – 190 euro/ha/an
 varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti
importante pentru dropie - 169 euro/ha/an

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (III)
 Actualizarea definiţiei hectarului eligibil, în sensul includerii suprafeţelor împădurite
pentru care se accesează Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi
crearea de suprafeţe împădurite” și, subsecvent, actualizarea definiției parcelei
agricole.
 Calitatea de fermier activ:
Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
sau ca persane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă
contabilitatea financiară, prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal
pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activități
agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.
 Conform articolului 19 alin. (3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de
fermier activ de către fermierii persoane fizice se prezintă la APIA la depunerea
cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de
cerere.

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (IV)
Modificări aduse OUG nr. 3/2015 privind Plata pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
 S-a adăugat orezul la condițiile pentru pragurile
maxime pentru diversificarea culturilor;
 Alacul-Triticum Spelta, se consideră cultură distinctă
de celelalte culturi care aparțin aceluiași gen;
 Excepții de la obligația de diversificare a culturilor: s-au
adăugat culturile de leguminoase și a fost eliminată
condiția ca suprafața arabilă care nu face obiectul
acestor utilizări să fie de maximum 30 ha;
 zonele cu Iarba elefantului - Miscanthus sunt
considerate zone de interes ecologic.

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (V)
Modificări aduse Ordinului MADR nr. 619/2015 privind Plata pentru
practice agricole benefice pentru climă şi mediu:
S-a actualizat suprafaţa care urmează a fi calificată drept zonă de interes
ecologic:
 iazuri - suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes
ecologic este de maxim 0,3 ha, față de suprafata maxima acceptată de
0,1 ha din campaniile anterioare;
 rigole - suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes
ecologic se calculează până la o lățime maximă de 10 metri, față de
lățimea maxima acceptată de 6 metri din campaniile anterioare;

Începând cu această campanie elementele de peisaj, zonele tampon şi
marginile de câmp sunt considerate suprafeţe sau elemente adiacente
atunci când sunt adiacente unei zone de interes ecologic direct
adiacente terenului arabil al exploatației.

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (VI)
SPRIJINUL CUPLAT PENTRU CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR
SE ACORDĂ FERMIERILOR ACTIVI CARE :
 deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de
zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut
în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.
Contractul se înregistrează la DAJ, iar o copie a contractului se
depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs.
 fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha,
pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de
adeverință eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR
pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de
31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent.

CAMPANIA 2018 - NOUTĂȚI (VII)
AJUTOARELE
ZOOTEHNIC:

NAŢIONALE

TRANZITORII

ÎN

SECTOR

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul
lapte se acordă şi fermierilor care nu sunt înregistraţi în sistemul
cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 şi care nu au obţinut
un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015 29.02.2016/ 01.03.2016 - 28.02.2017, cu condiţia să fi comercializat
(livrat şi/sau vândut direct) o cantitate de minim 3 t lapte în perioada
01.03.2017-28.02.2018;

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul
carne se acordă şi pentru exploatațiile nou înființate în perioada
01.03.2017-28.02.2018 cu data de referință 28.02.2018.

CAMPANIA 2018
 Înainte de a veni la Centrul APIA, recomandăm
fermierilor să verifice în Registrul Agricol
situaţia terenului pe care îl utilizeaza la
Primăria unde îl are înregistrat.
 Dacă fermierii au animale în exploatație, să se
asigure că datele aferente acestora sunt
actualizate
în
Registrul
Național
al
Exploatațiilor (RNE)
 Înainte de a semna, fermierii trebuie sa
verifice încă o dată Cererea Unică de Plată sector vegetal şi zootehnic!

VĂ MULŢUMESC!

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-deinformare

