
 

 

INFORMARE PRIVIND SCHEMELE DE SPRIJIN CE POT FI SOLICITATE DE 

CĂTRE PRODUCĂTORII AGRICOLI ÎN ANUL 2019, FINANŢATE DIN BUGETUL 
NAŢIONAL ŞI COMUNITAR 

 

A. SCHEME ŞI MĂSURI DE SPRIJIN SOLICITATE PRIN CERERILE UNICE DE 

PLATĂ 

În anul 2019, din fondurile europene Fondul european pentru garantare în agricultură 
(F.E.G.A.), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (F.E.A.D.R.) şi bugetul 
naţional se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin:  

a) schema de plată unică pe suprafaţă presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul 
eligibil declarat de fermier, decuplată total de producție; 

b) plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la  
plata unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, 
indiferent de suprafața acesteia.; 

c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și mediu - fermierii care au 

dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile 

următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu: 
a) diversificarea culturilor; 

b) menţinerea pajiștilor permanente existente; 
c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă.  
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare 

„plata pentru înverzire”, se acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute mai sus în funcție 
de specificul exploatației și/sau structura culturilor; 

d) plata pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri 
care au dreptul la plata unică pe suprafață și sunt persoane fizice care: 

- se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca și conducători - şefi ai 
exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei 

cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, și 
- au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii. 
e) schema de sprijin cuplat - se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal, fermierilor care 

cultivă: soia, lucernă, leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe și fasole boabe), 
cânepă, orez, sămânță de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare, castraveți 
pentru industrializare, legume cultivate în spații protejate (legume cultivate în sere: tomate, 

castraveți, ardei, varză timpurie și extratimpurie și legume cultivate în solarii: tomate, castraveți, 
vinete, ardei, varză), fructe destinate industrializării( prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre) 
cartof timpuriu pentru industrializare; 

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



 

Ajutoarele naționale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal și zootehnic în 
limita prevederilor bugetare anuale  alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
 

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care 
desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol sau 
deținători legali de animale, în conformitate cu legislația în vigoare. 
           Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru 

terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.  
 

Pentru a beneficia de plăţile directe, fermierii trebuie: 
a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA; 
b) să depună cerere unică de plată în termen; 
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei 

agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, 
arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, 
să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru care se 
acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, 

iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha; 
d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au 

primit plăţi directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de 
fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3); 

e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior 
depunerii cererii, cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi 
calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3); 

f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la 
art. 20 alin. (1), în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea 
şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului, potrivit cărora 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 suprafaţa însumată a acestor parcele să 
nu depăşească un hectar; 

g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact 
actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de 
la modificare; 

h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu 

privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate; 

i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele 
doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se 
comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA; 

j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în 
formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor 
şi/sau efectivele de animale; 

k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza 
de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea 
calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii 
statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre 
suprafeţele şi animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate cu 
bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date; 

m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie; 

n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia 

documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se 
află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-

teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia 
fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie 
valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere; 

o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de 
aceasta; 

p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în 
acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi 
cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate; 

s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia 
electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi 
alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. 

 

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumite în continuare măsuri delegate, 
sunt următoarele: 

a) Măsura 10 – agro-mediu şi climă; 
b) Măsura 11 – agricultură ecologică; 

c) Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu contrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice; 

d) Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității 
pădurilor – Submăsura 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite - sesiunea 3; 

e) Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - 

SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” - sesiunea 2.   

 

B. SCHEME ŞI MĂSURI DE PIAŢĂ ŞI BUGET NAŢIONAL 

 

MĂSURI DE SPRIJIN FINANȚATE DIN F.E.G.A. 

Programul Naţional Apicol 

 Acţiunile Programului  
            A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori; 

  B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; 
  C. Raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral:  
  D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune 

 

Beneficiarii Programului sunt: 

1.  apicultorii (persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale) pentru acţiunile: 
- combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; 

- raţionalizarea transhumanţei; 
- măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol. 



2.  cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, numai pentru acţiunea de  
asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. 

 

Restructurare –Reconversie  Vie  

 

 Acordarea unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, este una 
din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia 
Europeană atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune 
adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.  

Măsura vizează anumite suprafeţe viticole a căror producţie nu este adaptată cererii şi 
urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a producţiei acestor plantaţii prin programe de reconversie a 
soiurilor, replantare sau îmbunătăţire a tehnicilor de conducere. 

 1. Acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderile de venituri ca urmare a  
punerii în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie, sub următoarele forme: a) autorizarea 
coexistenţei podgoriilor vechi şi noi pe o perioadă de timp stabilită la maximum trei ani care 
expiră la încheierea regimului tranzitoriu privind drepturile de plantare.b) o compensaţie 
financiară. 

Despăgubirea producătorilor pentru pierderile de venituri poate acoperi până la 100% din 
pierderile relevante. 

 2. O contribuţie la costurile restructurării şi reconversiei. 
Contribuţia Comunităţii la finanţarea costurilor efective ale restructurării şi reconversiei 

nu depăşeşte 50% din acestea. În regiunile clasificate drept regiuni de convergenţă contribuţia 
Comunităţii la costurile de restructurare/reconversie nu depăşeşte 75%,. 

Programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole sunt:  reconversia soiurilor 

(RS)/ reamplasarea parcelelor (RP)/modernizarea (MO). 

 

Asigurări vie 

 

Acordarea unui sprijin pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole, este una din 
măsurile de piaţă ale noii  organizări comune de piaţă a produselor vitivinicole, care a fost luată 
de Comisia Europeană pentru a contribui la salvgardarea veniturilor producatorilor, atunci când 
acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau 

infestări cu dăunători. 
Măsura de sprijin de asigurare a recoltei plantaţiilor viticole are ca beneficiari, 

producătorii, persoane fizice/juridice care asigură recolta plantatiilor viticole cu soiuri pentru 
struguri de vin.  

Sprijinul pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin poate fi acordat sub forma unei 

contribuţii financiare a Comunităţii care nu poate depăşi: 
a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători 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 înţelegem condiţii meteorologice precum ingheţul, grindina, poleiul, ploaia sau 
seceta care distrug peste 30% din producţia medie anuală a unui producător viticol faţă de media 
producţiei pe trei ani anteriori sau faţă de media pe trei ani bazată pe cinci ani anteriori, cu 
excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori. 

  b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se 
asigura împotriva:  

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

sau         

    II.  pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu dăunători.   



Programul Pentru Şcoli  

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene este un program menit să creeze obiceiuri 
alimentare sănătoase şi să ducă la creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor, fiind 
construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum 
şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente. 

Noul Program pentru școli prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 
a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul 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 măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și 
produselor lactate. 

Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore 

de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și particular care pot primi fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și 
produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.  
     Aprobarea solicitanţilor ajutorului financiar se realizează în urma depunerii cererii de 
aprobare de către solicitanţii ajutorului financiar, prin intermediul căreia sunt luate  

angajamentele scrise faţă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, privind 
respectarea regulilor acestei măsuri specificate în regulamentele europene şi în legislaţia 
naţională. 
  Acordarea ajutorului financiar se realizează în urma depunerii cererii de plată de către 
reprezentanţii consiliilor judeţene. 

 

Programul de Investiții în Sectorul Vitivinicol 

Măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre 
creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, 

precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri calitativ 
superioare. 

    Termenul de execuţie a programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar 
este de maximum 2 ani calendaristici. 

  Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de 
procesare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structuri și instrumente de 
comercializare. Aceste investiții vizează îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii și 
adaptarea acesteia la cererile pieței, precum și sporirea competitivității acesteia și se referă la 
producerea sau comercializarea produselor viticole, inclusiv în vederea îmbunătățirii economiei 
de energie și a eficienței energetice globale, precum și a proceselor durabile. 

Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici 
şi mijlocii. 

 

MĂSURI DE SPRIJIN FINANȚATE DIN F.E.A.D.R. 

Măsura 14 T (fostă Măsura 215), plăți în favoarea bunăstării animalelor  

 

Plăţile în favoarea bunăstării animalelor au ca obiectiv general îmbunătăţirea mediului şi 
a spaţiului rural prin susţinerea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor. 

Şi ca obiectiv specific, asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în 
cadrul fermelor zootehnice, prin acoperirea costurilor suplimentare şi pierderii de venituri pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a bunăstării animalelor, datorate angajamentelor asumate 



pe baze voluntare în favoarea bunăstării şi protecţiei prin aplicarea unor măsuri, altele decât 
măsurile tehnologice obligatorii, pentru depăşirea standardelor minime obligatorii. 

Beneficiarii măsurii sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor 
autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a 
porcinelor care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor. 

 Plăţile în favoarea bunăstării animalelor se acordă fermierilor care îşi vor asuma, în mod 
voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minimum 1 an de la 
data depunerii angajamentului. 

Subpachetele privind plăţile în favoarea bunăstării animalelor prezintă nivelul de 
referinţă nerenumerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. 
În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte şi standardele de eco-

condiţionalitate (GAEC+SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor 
agricole desfăşurate la nivelul fermei. 

Plăţile pentru bunăstarea animalelor cuprind doar acele angajamente care asigură condiţii 
mai bune decât standardele minime obligatorii relevante pentru respectivele angajamente. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale de eligibilitate: 

 să fie înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare - 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie; 

să deţină autorizaţii sanitare veterinare pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA sau, în 
cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, să fie 
înregistrat sanitar-veterinar; 

să se angajeze să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice 
subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum un  an, de la data  asumării 
angajamentului, specifică fiecărei sesiuni de depunere. 

Să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole 
şi de mediu, conform OMADR / OMMP / ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, aplicabile terenurilor agricole aparţinând solicitantului, precum şi pentru 
activităţile agricole desfăşurate la nivelul exploataţiei autorizate sanitar-veterinare şi pe toată 
durata angajamentului, de 5 (cinci) ani,  pentru Măsura 215 și un an pentru Măsura 14, după caz. 

 

MĂSURI DE SPRIJIN FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT  

Renta viageră Agricolă 

Renta viageră agricolă este instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării 
suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii 
României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene. 

  În vederea avizării carnetului de rentier, solicitantul trebuie să se prezinte la centrul 
judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 1 martie - 31 august a 

fiecărui an.  
     

 Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 

Beneficiarii sprijinului în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau 
îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să ăndeplinească condiţiile 
următoare: 

a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); 
b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în 
Registrul plantaţiilor viticole, după caz; 



c) să 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/ 
păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; 
d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare 
sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; 
e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa 
parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate 
în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 
pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 
0,1 ha; 

f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea 
obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; 
g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice. 

 

Ameliorare 

 

Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, 
caprine, porcine şi ecvine sub formă de servicii subvenţionate IMM-urilor pentru acoperirea 

costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii 
genetice a raselor de animale care sunt identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare. 

Beneficiarii serviciilor solicitanţilor ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, 
întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv întreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice 
autorizate, persoanele fizice care detin certificat de producător/atestat de producător, după caz, 
precum si persoanele juridice care îsi desfăsoară  activitatea în domeniul productiei de produse 
agricole.  

          

          

Director executiv ,  

Claudia STELEA 

 


