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REALIZARI, ABSORBTIE 

 Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) - 
6,2 miliarde euro  

 

 Fondul European pentru Dezvoltare Rurala 
(FEADR si cofinantare nationala) - 2,32 miliarde 
euro  

 

 sprijin financiar de la bugetul national -  peste 5,3 
miliarde euro  

 

 1.1 miliarde euro plati efectuate in primele luni 
ale acestui an 
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PROCENTUL DE ABSORTIE PENTRU 
 SCHEMA DE PLATA UNICA PE SUPRAFATA 

% Absorbtie 

Campania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plafon 

(mii euro ) 440,635 529,556 619,883 700,424 877,278 1,043,001 1,213,143 



CEREREA DE PLATA UNICA PE 

SUPRAFATA (SAPS) 
 1 martie – 15 mai – primirea SAPS 

 16 mai – 09 iunie – primirea cererilor SAPS, cu penalizare de 1% pentru fiecare zi lucratoare 

 in vederea pregatirii aplicarii noii Politici Agricole Comune, fermierii trebuie să declare, să 

identifice și să delimiteze suprafețele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin 

intermediul aplicației IPAOnLine.  

 Pentru a beneficia de drepturi de plată pe suprafață prin scheme de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune 2014-2020, începând cu anul 2015 fermierii trebuie să respecte practici 

agricole în beneficiul climei şi mediului, cum ar fi: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor 

permanente și a zonelor de interes ecologic situate pe suprafețele agricole eligibile.  

 30% din subvenţia la hectar va fi dedicata susţinerii acestor practici agricole benefice pentru 

mediu. 

 fermierii care depun cerere de plata la APIA sa detina documente de utilizare a 

terenurilor si sa respecte pe terenurile lor bunele conditii agricole si de mediu, cerintele 

legale in materie de gestionare (SMR) 



CONVENTII PRIVIND FINANTAREA CAPITALULUI DE LUCRU PENTRU 

DESFASURAREA ACTIVITATILOR CURENTE DE CATRE BENEFICIARII 

SCHEMEI DE PLATA UNICA PE SUPRAFATA (SAPS)  
 

 Pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic 
sau teledetecţie) numai după finalizarea acestor controale  

 

 Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma cuvenita din SAPS 

 

 Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru 
beneficiarii plăţilor directe, astfel incat dobânda finală aplicată beneficiarului nu 
poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita 
de 1% 

 

 Pentru schema de plata unica pe suprafata, s-au incheiat conventii cu 11 

banci iar numarul de adeverinte eliberate de APIA este de aproximativ 11 mii,  

cu o valoare aferenta de 565 mil. Lei. 



CONVENTIE PRIVIND FINANTAREA CAPITALULUI DE LUCRU PENTRU 

DESFASURAREA ACTIVITATILOR CURENTE DE CATRE BENEFICIARII 

PLATILOR NATIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE (PNDC) IN SECTORUL 

ZOOTEHNIC LA SPECIILE 

    BOVINE, OVINE SI CAPRINE 

  

 centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în anul 2013 va elibera o Adeverinţă prin care 
confirmă:  
 
a) că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, pentru 
anul 2013;  
 
b) că s-au efectuat controalele și verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plăţii naţionale 
complementare sector zootehnic, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementarilor în vigoare;  
 
c) numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de animal;  
 
d) că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei și că Beneficiarul 
îndeplinește condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic la speciile 
ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
 

 Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii schemelor de 
sprijin, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele 
aferente creditului să fie în limita de 1%.  

 

• Pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine si caprine, s-au 
incheiat conventii cu un numar de 11 banci iar numarul de adeverinte eliberate este de 15 mii. 

 

• Pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, s-au incheiat 
conventii cu un numar de  13 banci iar numarul de adeverinte eliberate este de 3.7 mii. 



NOUA POLITICA AGRICOLA 

COMUNA 
 Subventii acordate fermierilor activi 

 excluderea subvenţionarii de către PAC a deţinătorilor de terenuri agricole fără legătură 

cu activitatea agricolă 

 excluderea de la plată a celor care nu au o activitate minima pe terenurile agricole 

deţinute 

 Subvenţia acordata tinerilor fermieri de până în 40 de ani care îşi încep activitatea in 

domeniul agricol va fi mărită cu 25 % în primii 5 ani 

 schemă de plată fixă simplificata pentru micii fermieri - subvenţie anuală fixa (cuprinsă 

între 500 şi 1250 EUR) 

 schema de plată pentru micii fermieri vor avea de respectat cerinţe mai puţin exigente 

legate de eco-condiţionalitate şi vor fi scutiţi de la aplicarea măsurilor de „înverzire” 

 


