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În perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, tinerii fermieri din DIASPORA pot depune proiecte prin submăsura 
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2020. 

Ghidul solicitantului pentru această sesiune a fost modificat pentru a ușura accesarea finanțării 
nerambursabile pentru tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau manageri ai 
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Motto: 
 
“Carpații sunt inima țării. 
Ca să ne iubim țara, 
trebuie să-i cunoaștem 
inima!” 
 

Dumitru Almaș 
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Sprijin pentru tinerii fermieri din Diaspora 



exploatației. În acest sens, au fost revizuite și clarificate condițiile și precondițiile pe care tinerii din diaspora 
trebuie să le îndeplinească pentru a depune proiectul, simplificându-se modalitatea de depunere a documentelor 
doveditoare a studiilor și a locului de muncă. 

Astfel, pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în 
ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii 
Europene (UE) sau țări terțe din UE. 

Alocarea financiară pentru această sesiune continuă este de 20 milioane de euro. Pragul de calitate 
pornește de la 70 de puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în ultima lună de sesiune, în perioada 5 aprilie 
– 4 mai, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte. 

Depunerea cererilor de finanțare se face doar on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul 
Solicitantului, începând din data de 4 ianuarie, ora 09:00 și până în data de 4 mai, ora 16.00. 
 

 
 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de 
finanțare din cadrul Măsurii 4 - Investiții în active fizice, Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/ 
marketingul produselor agricole - componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, până la 
data de 31 martie 2021, ora 16.00. 

Mai multe detalii cu privire la depunerea proiectelor și pragurile de calitate lunare se regăsesc pe site-ul 
oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: www.afir.info. 

Până în prezent, au fost depuse 3 (trei) proiecte pentru componenta investiții în abatoare de capacitate 
mică în zona montană. 

 
 

 
 
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a afirmat că în acest an, alte patru măsuri sunt bugetate și vor fi 

sigure la plată, destinate atât producătorilor agricoli, cât și crescătorilor de albine. 
În acest an, producătorii din sectorul agricol vor putea încasa de la bugetul de stat, trei tipuri de ajutoare 

de minimis și un ajutor de stat. 
Măsurile de sprijin se referă la: 
 ajutorul de stat pentru returnarea accizei la motorina utilizată în agricultură: cuantumul de anul trecut 

– 1,5258 lei/litru; 
 ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi: cuantumul maxim al sprijinului – 3000 euro/ha; 
 ajutorul de minimis pentru creșterea porcilor Bazna și Mangalița: cuantumul sprijinului – 1200 euro/ 

cap scroafă; 
 ajutorul de minimism pentru creșterea albinelor: cuantumul de anul trecut – 25 lei/ familia de albine. 
Pentru ajutoarele de minimis anunțate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va publica Hotărâri 

de Guvern, prin care vor fi stabilite: 
- plafoanele măsurilor de sprijin; 
- condițiile de eligibilitate; 
- termenele de depunere a cererilor. 
Cele trei ajutoare de minimis, se derulează prin DAJ (Direcțiile Agricole Județene). 

 
 

2021 – ajutoare de minimis în agricultură 

Prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare din cadrul Măsurii 4 - Investiții în active 
fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole 

Pagina 2 



 
 
  

La începutul lunii ianuarie 2021, APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) a reluat 
campania de plată finală, atât pentru sectorul zootehnic, cât și pentru cel vegetal. 

În prezent, pe lista APIA se află 5 (cinci) scheme pentru crescătorii de animale și 5 (cinci) scheme pentru 
sectorul vegetal. 
 Scheme autorizate la plată, în luna ianuarie: 

1. pentru sectorul zootehnic: 
 SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora: 

185,0103 euro/cap de animal adică 901,462 lei/cap de animal; 
 SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte: 379,5340 euro/cap de animal adică 

1.849,279 lei/cap de animal; 
 SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte: 160,3359 euro/cap de animal 

adică 781,236 lei/cap de animal; 
 SCZ – sprijin cuplat pentru specia viermi de mătase: 90,0000 euro/cap de animal adică 438,525 lei/cap 

de animal; 
 SCZ – sprijin cuplat pentru specia ovine/caprine: 17,92 euro/cap de animal adică 87,217 lei/cap de 

animal. 
2. pentru sectorul vegetal: 

 Schema de plată unică pe suprafață (SAPS): 98,738 euro/ha adică 481,101 lei/ha; 
 Plata redistributivă – primul interval: 1-5 ha, inclusiv cuantum 5 euro/ha adică 24,362 lei/ha; 
 Plata redistributivă – al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,1053 euro/ha adică 
234,393 lei/ha; 

 Plata pentru înverzire: 57,8245 euro/ha adică 281, 749 lei/ha; 
 Plata pentru tinerii fermieri: 36,6119 euro/ha adică 178,391 lei/ha. 

3. Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) și plata la motorină, trimestrul III – schemele ar putea fi 
deblocate în această lună. 
Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT) este o subvenție care se achită din bugetul de stat și se plătește din 

sumele aprobate în anul ulterior celui în care s-a depus cererea unică. 
4. Sumele pentru Trimestrele III și IV, din anul 2020 

În luna decembrie, APIA a efectuat plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrului II din 
anul 2020. 

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină, pentru anul 2020, este de 
1,5258 lei/litru. 

 
 
 

 
 

            Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA), informează că până la data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat 
în sectorul creșterii animalelor, aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul IV, al anului 2020. 

Cererile se depun la sediile Centrelor Județene ale Agenției, respectiv al Municipiului București, unde a 
fost depusă cererea inițială, anuală, sau se transmit de către fermieri, prin mijloace electronice (poșta electronică, 
fax, etc.). Documentele postate/transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura 

Subvenții APIA în anul 2021 
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Fermierii pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii 
animalelor 



fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat 
și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare. 

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a Registrului Genealogic 
al Rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, va fi însoțită de următoarele documente: 

 memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 
programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ (Agenția Națională pentru Zootehnie); 

 lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7, alin.(2), în 
luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; 

 facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, 
precum și perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant; 

 copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de 
plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverința emisă de 
aparatul de specialitate al primarului localității unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea 
acestuia, cu obligația depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost 
emis acesta; 

 documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate, după 
caz; 

 dovada contului bancar activ, dacă este cazul. 
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de 

animale, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de 
animale, va fi însoțită de următoarele documente: 

 memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 
programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ; 

 lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7, alin. (3), în 
luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ; 

 facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, 
precum și perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant; 

 documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în 
funcție de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat, aferent lunii/trimestrului, copii 
certificate conform cu originalul de către APIA; 

 copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de 
plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverința emisă de 
aparatul de specialitate al primarului localității unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea 
acestuia, cu obligația depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost 
emis acesta; 

 documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate  după 
caz, originalul și copii pentru efectuarea conformității cu originalul de către APIA; 

 dovada contului bancar activ, dacă este cazul. 

 
 
 
 

 
În perioada 04.01.2021-29.01.2021, beneficiarii care și-au asumat angajamente pentru Măsura 14 –

Bunăstarea animalelor, pachetul a) plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) plăți în favoarea bunăstării 
păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, pot depune deconturile/ documentele justificative aferente trimestrului 
IV, respectiv pe cele anuale, la Centrele județene APIA, unde au depus cererea de plată. 

Fermierii pot depune deconturile/ documentele justificative pentru Măsura 14 –
„Bunăstarea animalelor”, din cadrul PNDR 2014 – 2020 
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Deconturile/documentele justificative aferente trimestrului IV sunt pentru categoriile: porci grași/pui 
carne/pui curcă. 

Deconturile/documentele justificative anuale sunt pentru categoriile: animale de reproducție/găini 
ouătoare/găini reproducție rase grele. 

Acestea pot fi transmise de către fermieri și prin mijloace electronice (poștă electronică, fax, etc.), servicii 
poștale, etc. 

Deconturile justificative sunt însoțite, în funcție de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în Ghidul 
solicitantului pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor, pachet a) și pachet b), postate pe site-ul oficial al APIA, 
accesibil pe adresa: www.apia.org.ro. 

Documentele depuse/ transmise vor sta la baza operării/ verificării datelor, în aplicațiile electronice de 
gestionare a Măsurii 14 și efectuării verificărilor administrative, ulterioare. 
 
 
 

 
 
În localitatea Luncoiu de Jos, din județul Hunedoara, s-a desfășurat  o ședință de lucru, cu primarii din 

zona montană, cuprinsă în arealul Munților Apuseni, din județul Hunedoara. 
 Organizată de Silviu Ponoran - primarul localității Zlatna și președinte fondator al Asociației de 

Dezvoltare Comunitară ”Moții-Țara de Piatră”, ședința a avut ca principal subiect, dezvoltarea zonei montane,  
prin intermediul noului instrument de finanțare cu fonduri europene - Investiții Teritoriale Integrate (ITI). 

Au fost prezentate mecanismele de finanțare, procedurile de lucru, obiectivele și modul de colaborare 
între UAT-urile membre ale Asociației ”Moții-Țara de Piatră”. Totodată, s-au analizat strategiile zonei montane, 
prioritățile producătorilor din zona montană și pilonii strategici care fac parte din proiectul pilot al Asociației, 
precum dezvoltarea infrastructurii, telemedicina pentru localitățile din Munții Apuseni (proiect coordonat de 
renumitul medic Virgil Musta), salvarea și punerea în valoare a  patrimoniului cultural, istoric și arhitectural al 
acestei regiuni montane. 

 

Ședință de lucru pentru dezvoltarea zonei montane în județul Hunedoara 
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Un alt subiect discutat a fost și proiectul de valorificare a produselor agroalimentare din zona montană 
din Apuseni, prin intermediul noii piețe agro din Zlatna, care va funcționa ca un mall - centru de colectare, 
desfacere și distribuție pentru întreaga regiune. 

La întâlnire, au participat reprezentanții a 16 UAT-uri din județul Hunedoara (Brad, Geoagiu, Baia de 
Criș, Balșa, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Blăjeni, Bulzeștii de Sus, Crișcior, Luncoiu de Jos, Ribița, Tomești, 
Vălișoara, Vața de Jos) și reprezentantul Consiliului județean Hunedoara. 

A fost prezentă și Georgeta Dulgheru (Filiala Hunedoara - Forumul Montan din România), iar din partea 
Agenției Naționale a Zonei Montane au participat: Corin Ciordaș - consilier superior al Oficiului de Dezvoltare 
Montană Brad și Marcela Marc - consilier superior al Centrului Regional de Dezvoltare Montană Câmpeni. 
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