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INFORMARE PRIVIND SCHEMELE DE SPRIJIN CE POT FI SOLICITATE 

DE C TRE PRODUC TORII AGRICOLI ÎN ANUL 2018, FINANŢATE DIN 
BUGETUL NAŢIONAL ŞI COMUNITAR 

 

A. SCHEME ŞI M SURI DE SPRIJIN SOLICITATE PRIN CERERILE 

UNICE DE PLAT  

În anul 2018, din fondurile europene Fondul european pentru 
garantare în agricultur  (F.E.G.A.), Fondul european pentru agricultur  şi 
dezvoltare rural  (F.E.A.D.R.) şi bugetul na ional se acord  fermierilor pl i 
în cadrul urm toarelor scheme/m suri de sprijin:  

a) schema de plat  unic  pe suprafa  presupune acordarea unei 

pl ți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplat  total de 
producție; 

b) plata redistributiv  reprezint  o plat  anual  destinat  fermierilor 
care au dreptul la  plata unic  pe suprafaț  și se acord  gradual pentru 
primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.; 

c) plata pentru practici agricole benefice pentru clim , și mediu 

- fermierii care au dreptul la plata unic  pe suprafa  aplic  în mod 
obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urm toarele practici agricole 
benefice pentru clim  și mediu: 

a) diversificarea culturilor; 
b) men inerea pajiștilor permanente existente; 
c) prezen a unei zone de interes ecologic pe suprafa a agricol .  
Plata pentru practici agricole benefice pentru clim  și mediu, denumit  

în continuare „plata pentru înverzire”, se acord  fermierilor care aplic  
practicile prev zute mai sus în funcție de specificul exploatației și/sau 
structura culturilor; 

d) plata pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei pl ți 
anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unic  pe suprafaț  și sunt 
persoane fizice care: 

- se stabilesc pentru prima dat  într-o exploata ie agricol  ca și 
conduc tori - şefi ai exploata iei sau care s-au stabilit deja în unul din cei 
cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plat  
unic  pe suprafa , și 

- au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii. 
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e) schema de sprijin cuplat - se acord  sprijin cuplat în sectorul 
vegetal, fermierilor care cultiv : soia, lucern , leguminoase boabe pentru 
industrializare (maz re boabe și fasole boabe), cânep , orez, s mânț  de 
cartof, hamei, sfecl  de zah r, tomate pentru industrializare, castraveți 
pentru industrializare, legume cultivate în spații protejate (legume cultivate 

în sere: tomate, castraveți, ardei, varz  timpurie și extratimpurie și legume 
cultivate în solarii: tomate, castraveți, vinete, ardei, varz ), fructe destinate 

industrializ rii( prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarz re) cartof timpuriu 
pentru industrializare; 

f) schema simplificat  pentru micii fermieri - se include automat 
în schema simplificat  pentru micii fermieri, fermierul care depune o cerere 
unic  de plat  în anul 2015, este eligibil pentru SAPS și are dreptul la o plat  
anual  de maxim 1250 euro, în funcție de suprafața și/sau num rul de 
animale eligibile pe care le deține în exploatație. Intrarea în schema 
simplificat  pentru micii fermieri în perioada 2016 - 2019 se poate face prin 

moştenire. 
 
Ajutoarele naționale tranzitorii – ANT se acord  în sectorull 

vegetal și zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate 
Ministerului Agriculturii și Dezvolt rii Rurale.  
 

Beneficiarii pl ilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane 
juridice care desf șoar  o activitate agricol  în calitate de utilizatori legali ai 
suprafețelor de teren agricol sau dețin tori legali de animale, în conformitate 
cu legislația în vigoare. 
           Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiaz  
de pl i pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) 
și/sau împrumutate spre folosinț .  

 
M surile compensatorii de dezvoltare rural  aplicabile pe 

terenurile agricole, prev zute în Programul Național de Dezvoltare Rural  
2014-2020, denumite în continuare m suri delegate, sunt urm toarele: 

 M sura 10 – agro-mediu şi clim ; 
 M sura 11 – agricultur  ecologic ; 
 M sura 13 – Pl ți pentru zone care se confrunt  cu contrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice; 
 M sura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împ durite și în 

îmbun t țirea viabilit ții p durilor – doar Subm sura 8.1 – 
Împ duriri și crearea de suprafețe împ durite.   

 
Termene de depunere cerere unica de plata  2018  

 1 martie - 15 mai 2018 inclusiv, f r  penalit i, conf. art. 13, alin. (1) 

din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei 
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
referitor la IACS. 

        Termene depunere modific ri  la  cererea unic  de plat  
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 31 mai 2018 inclusiv, f r  penalit i (formularele de modificare M1 şi 
M2), conform art. 15 din Regulamentul nr. 809/2014. 

 Cereri unice de plat  depuse în Campania 2018 

Pân  la data de 19.03.2018, la nivelul APIA-C.J Buz u au fost depuse 
3775 de Cereri unice de plat -Campania 2018, pentru o suprafaț  total   

de 9.625,18 ha. 

B. M SURI SPECIFICE 

1. M SURI DE SPRIJIN FINAN ATE DIN FEGA (FONDUL EUROPEAN 
DE GARANTARE AGRICOL  

2. M SURI DE SPRIJIN FINAN ATE DIN FONDUL EUROPEAN 
AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL  (FEADR) 

3. M SURI DE SPRIJIN FINAN ATE DE LA BUGETUL NA IONAL 

1.M SURI DE SPRIJIN FINAN ATE DIN FEGA (FONDUL 
EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOL ) 

 

 M sura : Sprijinul financiar comunitar şi na ional acordat în 
sectorul apicol,  conform Hot rârii de Guvern nr. 443/2017, privind 
aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2017 – 2019, a 

normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar. 
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur , pe baza cererii 

de solicitare a sprijinului financiar acordat prin PNA 2018 şi a 
documentelor anexate, în urma verific rilor administrative și a 
controalelor la fața locului stabilește cuantumul sumelor cuvenite 
beneficiarilor. Sprijinul financiar se acord   50%  din Buget Național, 
50%  din Buget FEGA.  

 Obiectivul Programului Na ional Apicol pentru perioada 2017-
2019 îl constituie îmbun t irea produc iei şi comercializ rii produselor 
apicole, prin: 

- acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru achizi ionarea de: 
medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de 

polen, colectoare de propolis, usc tor de polen sau înc lzitor miere, de 
m tci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reform rii cutiilor 
uzate în urma deplas rii acestora în pastoral; 

- acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru 
achizi ionarea de: maturator, centrifug , topitor de cear  cu abur din 
inox. 

       Ac iunile cuprinse în program pentru care se acord  ajutor   
financiar în anul 2018 sunt: 

http://complex-apicol.ro/boutique/utilaje-apicultura/extragere-si-conditionare-ceara/topitor-de-ceara-cu-abur-din-inox-detail.html
http://complex-apicol.ro/boutique/utilaje-apicultura/extragere-si-conditionare-ceara/topitor-de-ceara-cu-abur-din-inox-detail.html
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A. Asistenț  tehnic  pentru apicultori și organizațiile de apicultori 

B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a 
varoozei 

C. Raționalizarea transhumanței 

D. M suri de asistenț  pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune 

   
Beneficiarii Programului sunt: apicultori, persoane fizice și juridice, 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 
constituite potrivit Ordonanței de urgenț  a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desf șurarea activit ților economice de c tre persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobat  cu modific ri 
și complet ri prin Legea nr. 182/2016; cooperativele agricole recunoscute, 
conform legislației în vigoare, numai pentru acțiunea de asistenț  tehnic  
pentru apicultori și organizațiile de apicultori. 

Ac iunile programului apicol, pentru fiecare an din perioada de trei ani, 
trebuie s  fie finalizate în totalitate înainte de data de 31 august a 
exerci iului financiar anual. Pl ile aferente se fac în timpul exerci iului 
financiar. 

 M SURA DE ASIGURARE A RECOLTEI DE STRUGURI 
PENTRU VIN, eligibil  pentru finanțare în cadrul Programului 
național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 

Conform Ordinului M.A.D.R.  nr.1329/2014, acordarea unui sprijin 

pentru asigurarea recoltei planta iilor viticole este una din m surile de pia  
ale noii organiz ri comune de pia  a produselor vitivinicole, care a fost luat  
de Comisia European  pentru a contribui la salvgardarea veniturilor 
producatorilor, atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, 

fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infest ri cu d unatori. 
M sura de sprijin are ca beneficiari, produc torii, persoane 

fizice/juridice care asigur  recolta plantațiilor viticole cu soiuri pentru 
struguri de vin.  

Sprijinul pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin poate fi 

acordat sub forma unei contribuții financiare a Comunit ții care nu poate 
dep şi: 

a) 80% din costul primelor de asigurare pl tite de c tre produc tori 
pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu 
efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale. Prin fenomene climatice cu 

efecte adverse care pot fi asimilate unui dezastru natural în elegem condi ii 
meteorologice precum inghe ul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta care 
distrug peste 30% din produc ia medie anual  a unui produc tor viticol fa  
de media produc iei pe trei ani anteriori sau fa  de media pe trei ani bazat  
pe cinci ani anteriori, cu excep ia celei mai mari şi a celei mai mici dintre 
valori.  

https://lege5.ro/App/Document/geytsnrugi/ordonanta-de-urgenta-nr-44-2008-privind-desfasurarea-activitatilor-economice-de-catre-persoanele-fizice-autorizate-intreprinderile-individuale-si-intreprinderile-familiale?d=2018-03-20
https://lege5.ro/App/Document/geztcobyhayq/legea-nr-182-2016-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-44-2008-privind-desfasurarea-activitatilor-economice-de-catre-persoanele-fizice-autorizate-intreprinderile-individuale-si-intre?d=2018-03-20
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  b) 50% din costul primelor de asigurare pl tite de c tre 
produc tori pentru a se asigura împotriva:  

I. pierderilor men ionate la litera (a) şi/sau împotriva altor pierderi 
cauzate de alte fenomene climatice;  

   sau, 
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infest ri cu 

d un tori. 
 

 
 RESTRUCTURAREA-RECONVERSIA PLANTAŢIILOR 

VITICOLE 

 Acordarea unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia planta iilor 
viticole, este una din m surile de administrare a poten ialului productiv 
viticol, care a fost luat  de Comisia European  atât pentru a înt ri echilibrul 
pie ei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune adapt ri a ofertei la cerere 
pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.  

M sura vizeaz  anumite suprafe e viticole a c ror produc ie nu este 
adaptat  cererii şi urm reşte îmbun t irea calitativ  a produc iei acestor 
planta ii prin programe de reconversie a soiurilor, replantare sau 
îmbun t ire a tehnicilor de conducere. 

 1. Acordarea unor desp gubiri produc torilor pentru pierderile de 
venituri ca urmare a punerii în aplicare a m surii de 
restructurare/reconversie, sub urm toarele forme: a) autorizarea 
coexisten ei podgoriilor vechi şi noi pe o perioad  de timp stabilit  la 
maximum trei ani care expir  la încheierea regimului tranzitoriu privind 
drepturile de plantare.b) o compensa ie financiar . 

Desp gubirea produc torilor pentru pierderile de venituri poate acoperi 
pân  la 100% din pierderile relevante. 

 2. O contribu ie la costurile restructur rii şi reconversiei. 
Contribu ia Comunit ii la finan area costurilor efective ale 

restructur rii şi reconversiei nu dep şeşte 50% din acestea. În regiunile 
clasificate drept regiuni de convergen  conform Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006, contribu ia Comunit ii la costurile de restructurare/reconversie 
nu dep şeşte 75%, Romania ca stat membru beneficiind de acest procent de 

finan are. 
Programele de restructurare/reconversie a planta iilor viticole sunt: 

reconversia soiurilor (RS)/, reamplasarea parcelelor (RP)/, modernizarea 

(MO). 

 

 PROGRAMUL DE INVESTI II ÎN SECTORUL VITIVINICOL 

M sura de investiții reprezint  sprijinul acordat programelor de 
investiții orientate spre creșterea competitivit ții produc torilor de vinuri, a 
performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea 
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tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri clasificate conform 
prevederilor art. 17 din Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul 
organiz rii comune a pieței vitivinicole, cu modific rile ulterioare, conform 
Ordinului M.A.D.R.nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condi iile de punere în aplicare a m surii de investi ii, eligibil  pentru 
finan are în cadrul Programului Na ional de Sprijin al României în sectorul 
vitivinicol 2014 – 2018, cu modific rile și complet rile ulterioare.  
        Termenul de execu ie a programului de investi ii pentru care se acord  
sprijin financiar este de maximum 2 ani calendaristici. 

   Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în 
instalații de procesare și în infrastructura unit ții de vinificație, precum și în 
structuri și instrumente de comercializare. Aceste investiții vizeaz  
îmbun t țirea performanței globale a întreprinderii și adaptarea acesteia la  
cererile pieței, precum și sporirea competitivit ții acesteia și se refer  la 
producerea sau comercializarea produselor viticole, inclusiv în vederea 

îmbun t țirii economiei de energie și a eficienței energetice globale, precum 
și a proceselor durabile. 

Valoarea spijinului financiar se stabileşte conform art. 3 din OMADR nr. 
1801 / 2014. Pentru m sura de investi ii, contribu ia Uniunii Europene este 

de: 

- maximum 50% din costurile eligibile – finan are FEGA 

     - minimum 50% din costurile eligibile – contribu ia beneficiarilor  
Rata maxim  a sprijinului se acord  numai microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 

 ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR FEGA ÎN CADRUL 
PARTICIP RII ROMÂNIEI LA PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI 
AL UNIUNII EUROPENE 

 

Urmare a modificarii cadrului legislativ european prin unificarea programului 

de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli cu programul de lapte în 
şcoli, a fost adoptat  Ordonan a Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
particip rii României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. 

Pentru implementarea acestui program a fost creat cadrul legislativ, adic  - 
Hot rârea de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018. 

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Hot rârea de Guvern 
nr. 640/2017, Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  a fost 

desemnat  ca autoritate național  competent  pentru implementarea, 
controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea 
fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din 
unit țile de înv ț mânt și pentru realizarea m surilor educative aferente. 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene este un program menit s  
creeze obiceiuri alimentare s n toase şi s  duc  la creșterea consumului de 

https://lege5.ro/App/Document/g4ytmmzygq/legea-viei-si-vinului-in-sistemul-organizarii-comune-a-pietei-vitivinicole-nr-164-2015?pid=80371132&d=2018-03-20#p-80371132
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produse locale în rândul copiilor, fiind construit în jurul a dou  componente: 
distribu ia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse 
lactate f r  adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de m suri educative 
aferente. 

Noul Program pentru școli al României prevede realizarea cumulată a 
următoarelor măsuri: 

a) acordarea gratuit  pentru preșcolarii din gr dinițele cu program 
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și 
pentru elevii din înv ț mântul primar și gimnazial de stat și particular de 

fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de 
panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.  

b) derularea de m suri educative care însoțesc distribuția fructelor, 
legumelor, laptelui și produselor lactate. 

Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 
2017-2018 şi gramajele por iilor sunt prev zute în anexa nr. 1 a Hot rârii de 
Guvern nr. 640/2017. 

Dreptul de a primi produsele prev zute la art. 2 lit. a din Hot rârea de 
Guvern nr. 640/2017, pe perioada cursurilor, conform structurii anului 

școlar, îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri. 

Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din gr dinițele cu program 
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și 
pentru elevii din înv ț mântul primar și gimnazial de stat și particular care 
pot primi fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de 
panifica ie în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.  

  Resursele financiare necesare implement rii Programului pentru Şcoli 
al României se asigur  de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea ad ugat , repartizate pe județe și municipiul București prin anex  
la legile bugetare anuale și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii și Dezvolt rii Rurale, de la titlul X "Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare reprezentând 
sprijin financiar din FEGA. 

Pentru anul colar 2017-2018, alocarea definitiv  FEGA a Uniunii 

Europene pentru România a fost  de 6.866.848 euro pentru acordarea 
gratuit  de fructe i legume i derularea m surilor educative 
aferente și de 10.865.578 euro pentru acordarea gratuit  de lapte i 
produse lactate i derularea m surilor educative aferente. 
  

     2. M SURI DE SPRIJIN FINAN ATE DIN FONDUL EUROPEAN 
AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL  (FEADR) 
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 M sura 14 T (fost  M sura 215), pl i în favoarea 
bun st rii animalelor 

 

Pl ile în favoarea bun st rii animalelor au fost aprobate prin Ordinul 

M.A.D.R. nr. 149/2012 pentru aprobarea cererii de ajutor privind m sura 

2.1.5. pachetul a) porcine și Ordinul M.A.D.R. nr. 264//2012 pentru 
aprobarea cererii de ajutor privind m sura 2.1.5. ,pachetul b) p s ri. 

Aceste m suri au ca obiectiv general îmbun t irea mediului şi a 
spa iului rural prin sus inerea unor standarde superioare de bun stare a 
animalelor și ca obiectiv specific, asigurarea unor standarde superioare de 
bun stare a animalelor în cadrul fermelor zootehnice, prin acoperirea 
costurilor suplimentare şi pierderii de venituri pentru îmbun t irea 
condi iilor de mediu şi  
a bun st rii animalelor, datorate angajamentelor asumate pe baze voluntare 
în favoarea bun st rii şi protec iei prin aplicarea unor m suri, altele decât  
m surile tehnologice obligatorii, pentru dep şirea standardelor minime 
obligatorii. 

Beneficiarii m surii sunt exploata iile comerciale din sectorul de 
creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploata iile comerciale 

de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor care îşi asum  voluntar 
angajamente în favoarea bun st rii animalelor, în conformitate cu art. 40 
din Regulamentul CE nr. 1698/2005 Finan area total  este de 154.878.049 
Euro şi se asigur  din FEADR. 

Pl ile în favoarea bun st rii animalelor se acord  fermierilor care îşi 
vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bun starea animalelor 
pentru o perioad  de minim 5 ani de la data depunerii angajamentului. 

Subpachetele privind pl ile în favoarea bun st rii animalelor prezint  
nivelul de referin  nerenumerat, considerat drept punct de pornire pentru 
elaborarea pl ilor compensatorii. În cadrul angajamentelor încheiate, 
beneficiarii vor trebui s  respecte şi standardele de eco-condi ionalitate 

(GAEC+SMR) aplicabile terenurilor agricole apar inând fermei şi activit ilor 
agricole desf şurate la nivelul fermei. 

În conformitate cu articolul 40 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 
1698/2005, pl ile pentru bun starea animalelor cuprind doar acele 

angajamente care asigur  condi ii mai bune decât standardele minime 
obligatorii relevante pentru respectivele angajamente 

Fondul alocat pentru M14 din PNDR 2014-2020 este de 437.013.968 

euro - FEADR.  

3.M SURI DE SPRIJIN FINA ATE DE LA BUGETUL NA IONAL 

 Schema de ajutor de stat în sectorul cre terii animalelor-
Ameliorarea, conform Hot rârii de Guvern nr.1179/2014 

 



9 

 

Ajutorul de stat se acord  pentru rasele de animale din speciile 
taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine sub form  de servicii 

subven ionate IMM-urilor pentru acoperirea costurilor legate de întocmirea şi 
men inerea registrului genealogic şi de determinarea calit ii genetice a 
raselor de animale care sunt identificate şi înregistrate conform legisla iei în 
vigoare. 

Solicitan ii ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor sunt: 

asocia iile sau organiza iile de cresc tori care presteaz  servicii 
subven ionate micro-întreprinderilor, întreprinderilor, respectiv 
întreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, persoane 

fizice care detin certificat de produc tor/atestat de produc tor, dup  caz, 
precum si persoanele juridice care îsi desf soar   activitatea în domeniul 
productiei de produse agricole, asa cum sunt prev zute în anexa nr. 1 la 
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei. 

Cererile ini iale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de 
c tre solicitan i, avizate de c tre Agen ia Na ionala pentru Zootehnie, se 
depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se 

solicit  ajutorul de stat la centrele jude ene ale Agen iei de Pl i şi 
Interven ie pentru Agricultur , respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza 

c rora/c ruia se afl  sediul social al solicitantului. 

Beneficiarii serviciilor solicitan ilor ajutorului de stat sunt 

microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv întreprinderile 
individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care 

detin certificat de produc tor/atestat de produc tor, dup  caz, precum si 
persoanele juridice care îsi desf soar   activitatea în domeniul productiei de 
produse agricole.  

         Schema de ajutor de stat în sectorul cresterii animalelor se aplic  în 
perioada  2015 – 2020  şi  se asigur  de la bugetul de stat, prin bugetul 
M.A.D.R. 

 
 AJUTORUL DE STAT PENTRU MOTORINA UTILIZAT   ÎN 

AGRICULTUR   

    Este o schema de  ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizat  în agricultur  reglementat  de H.G. nr.1174/2014, cu  modific rile 
şi complet rile ulterioare.  

Ajutorul de stat sub form  de rambursare se acord  ca diferen  dintre 
rata accizei standard de la titlul VII - Accize şi alte taxe speciale din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi 
rata accizei reduse prev zut  la art.2 alin(2) din   Hot rârea Guvernului 
nr.1174/2014.  

Bugetul total al schemei de sprijin se asigur  de la bugetul de stat, 
prin bugetul anual al M.A.D.R., în limita bugetului anual aprobat. Anual, la 
propunerea MADR, prin hotarâre a Guvernului se aprob  sumele totale 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/PC1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/daniel.velicu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197890/00070190.htm
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necesare schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizat  în agricultur . 
Beneficiarii sprijinului în func ie de sectorul/sectoarele vegetal, 

zootehnic şi/sau îmbun t iri funciare în care îşi desf şoar  activitatea 

trebuie s  îndeplineasc  condi iile urm toare: 
a) s  fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (s  de in  ID 
fermier); 

b) s  fie înscrişi în eviden ele APIA cu suprafe ele de teren pe care le 
exploateaz  sau în Registrul planta iilor viticole, dup  caz; 
c) s  fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în 
exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu 
efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ p s ri/familii de albine/viermi de 
m tase, dup  caz; 
d) s  fie înregistra i în Registrul na ional al exploata iilor (RNE) al Autorit ii 
Na ionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor sau s  de in  
document de înregistrare/autorizare sanitar  veterinar  pentru 
porci/p s ri/familii de albine/viermi de m tase, dup  caz; 
e) suprafe ele de teren pe care le exploateaz  s  fie de minimum un hectar 
inclusiv, iar suprafa a parcelei agricole s  fie de cel pu in 0,3 ha, cu excep ia 
suprafe elor aferente legumelor cultivate în spa ii protejate.  
 

În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 
pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafa a minim  a parcelei trebuie 
s  fie de cel pu in 0,1 ha; 
f) s  exploateze/s  de in /s  creasc  animale/p s ri/familii de albine/viermi 
de m tase în vederea ob inerii produc iei agricole pentru care solicit  
ajutorul de stat; 

g) s  utilizeze instala ii de irigat ac ionate cu motoare termice. 
 

 

 

 

Director Executiv,  

Claudia STELEA 

 


