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Conform afirmațiilor ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian OROS, subvențiile agricole 

trebuie acordate în funcție de fermă și de zona în care se află ferma, pentru a se împiedica fenomenul de părăsire 
a satelor și abandonarea zonelor rurale, montane. 

Chiar dacă în zona montană există ferme mici, cu producție mică, ele trebuie sprijinite cu plăți APIA, mai 
mari, pentru a fi menținute și ajutate să devină ferme comerciale. 
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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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Plăți mai mari de la APIA pentru fermele din zona montană 



 
Ministrul a subliniat faptul că fermele mici din zona montană sau colinară trebuie ajutate prin subvenții 

mai consistente, pentru a crește numărul de animale, de exemplu, de la două vaci, la 10 vaci sau 20 de vaci, de la 
10 oi, la 100 de oi și așa mai departe, până vor reuși să fie consolidate. 

Aproximativ 40% din terenul care se lucrează, este lucrat de 0,56% dintre fermieri, în ferme foarte mari. 
40% din teren este lucrat de 790.000 de ferme de subzistență, care, de fapt, sunt niște gospodării ale 

populației din zona rurală, ale părinților, ale bunicilor noștri, unde există o anumită activitate agricolă și 
zootehnică. 

20% din teren este lucrat de aproximativ 1.700 de fermieri în ferme medii, între 30 ha și 300 ha. 
Ministrul a afirmat că una dintre prioritățile 

actuale este sprijinirea fermei de familie din zonele 
colinare și montane, deoarece, în ciuda faptului că nu 
sunt foarte productive, reușesc să mențină viața rurală, 
să mențină oamenii care trăiesc în acele zone, 
împiedică fenomenul de abandon, de depopulare și de 
îmbătrânire. 

Fermele de subzistență au o activitate mixtă și 
nu sunt ferme comerciale, însă pentru a deveni ferme 
comerciale, plățile pe suprafață trebuie să fie mai mari 
și trebuie să existe programe concrete pentru acele 
ferme. 

 
 

 
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian OROS, a 

afirmat faptul că, în anul 2021, fermele mici vor beneficia de sprijin 
financiar, prin Submăsura 6.3 – Dezvoltare ferme mici, din 
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

Beneficiarii sunt fermierii care dețin în proprietate sau în 
folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică. 

Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 
11.999 SO (valoarea producției standard). 

Anul trecut, sprijinul nerambursabil a fost de 15.000 de euro/fermă, iar anul acesta valoarea ar putea să 
crească. 

În anul 2020, fermierii mici au încasat sprijinul, în două tranșe: 
 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare. 

Sprijinul a fost acordat pentru o perioadă de trei ani. Perioada de 5 ani s-a aplicat doar pentru sectorul 
pomicol. 
 
 
 

 
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  
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Schemă de ajutor pentru dezvoltarea fermelor mici 

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 



 
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 trei proiecte pentru componenta investiții în abatoare de capacitate mică 
în zona montană. 
 
 
 

Guvernul a decis, în ședința de joi, 27 ianuarie 2021, aprobarea unei Hotărâri care prevede noi modificări 
ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin 
Hotărârea de Guvern nr. 707/2018.  

Actul normativ vizează: 
 simplificarea procedurii de verificare a terenurilor 

infestate cu buruiana ambrozia, controalele fiind 
realizate de către autoritățile administrației publice 
locale, prin personal împuternicit de primar, de 
Poliția Locală sau de către comisari ai Gărzii 
Naționale de Mediu; 

 eficientizarea procesului de informare și 
conștientizare, prin mass-media, on-line și în format 
letric, pentru limitarea ariei de extindere a acestei 
specii invazive și eradicarea acesteia; 

 prelungirea perioadei privind al doilea control asupra terenurilor infestate, în intervalul 6 iulie - 31 
octombrie, al fiecărui an; 

 verificarea autorităților administrației publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de 
lege, de către o comisie stabilită prin Ordin al prefectului, care are competența de a sancționa 
nerespectarea dispozițiilor legale; 

 creșterea nivelului de sancționare cu amenzi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și de 
la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, care nu respectă prevederile legale privind 
distrugerea buruienii ambrozia. 

Măsurile reglementate prin prezenta Hotărâre de Guvern vor conduce la diminuarea suprafețelor de teren 
infestate cu buruiana ambrozia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și la menținerea unui mediu sănătos 
pentru populație. 

 
 

 
Ordinul 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, 

cu modificările și completările ulterioare, reglementează înregistrarea activităților de producție, procesare, 
depozitare, distribuire, import, export, comercializare, în agricultura ecologică. 

Agricultura ecologică are drept scop obținerea de produse agroalimentare, fără 
utilizarea produselor organice de sinteză: pesticide, îngrășăminte, stimulatori, regulatori 
de creștere, antibiotice. 

Sigla națională ,,ae” este proprietatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și poate fi utilizată numai pentru produsele care au fost certificate ca fiind 
ecologice, de către o agenție sau un organism autorizat de control. 
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Înregistrarea în agricultura ecologică 

Noile măsuri pentru combaterea ambroziei 



 
Înregistrarea beneficiarilor în agricultura ecologică presupune următorii pași: 
Pasul I:  

 înregistrarea beneficiarilor la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ); 
 încheierea contractului cu Organismul de control (OC), aprobat pe teritoriul României.  

Pasul II:  depunerea următoarelor documente: 
- Fișa de înregistrare (anexele nr. 1-7); 
- Contractul încheiat între beneficiar și organismul de control; 
- Declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura 

ecologică (anexa nr. 9). 
Beneficiarii care au puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare la DAJ/EM,  pe 

raza județului în care au sediul social, iar în fișa de înregistrare se menționează toate punctele de lucru, din toate 
județele. 

Pasul III: fișa de înregistrare aprobată/vizată de DAJ este înapoiată, în original, beneficiarului în cauză, 
iar o copie se păstrează la DAJ. 

Pasul IV: beneficiarul transmite Fișa de înregistrare, în copie, la organismul de control cu care a încheiat 
contractul. 

Conversia înseamnă trecerea de la agricultura convențională, la agricultura ecologică, într-o perioadă 
determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică. 

În prezent, principalul beneficiu al conversiei și menținerii practicilor de agricultură ecologică  este 
Măsura 11 – Agricultură ecologică, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care vizează 
compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice 
agriculturii ecologice. 

 
 

 
În data de 19.01.2021, în localitatea Sadu, din județul Sibiu, a fost organizată o întâlnire, în vederea 

informării și acordării de consultanță privind accesarea submăsurii 4.2 - Sprijin pentru investiții în 
procesarea/marketingul produselor agricole - investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană. 

La întâlnire au participat: reprezentanții autorității publice locale, fermieri din localitate, consultanți, 
reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane, de la Oficiul de Dezvoltare Montană POPLACA și Centrul 
de Dezvoltare Montană VAIDEENI. 

În urma acțiunilor de informare, autoritățile locale au înțeles necesitatea asocierii fermierilor și 
producătorilor în cooperative agricole, în scopul unui acces facil la programele de dezvoltare a zonei montane, 
precum și la constituirea unor lanțuri alimentare scurte, în contextul din zonă, dominat de fenomenul de 
depopulare și scăderea drastică a efectivelor de animale. 

La această dată, este în curs de constituire, o Cooperativă Agricolă de gradul 1, cu participarea a 5 fermieri, 
deținători de animale din localitate, care intenționează să acceseze submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în 
procesarea/marketingul produselor agricole - investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană. 

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate și analizate diverse aspecte prevăzute în Ghidul Solicitantului, 
precum și modul de derulare a activității ulterioare a cooperativei înființate, în sensul creării lanțului alimentar 
scurt, care să adauge plus valoare produselor locale. 

De asemenea, au fost analizate etapele ce urmează a fi parcurse, în vederea întocmirii dosarului cererii de 
finanțare și a anexelor tehnice și administrative, pentru depunerea acestora în termenul prevăzut, respectiv 
31.03.2021. 

 
 

Întâlnire de informare și consultanță, desfășurată la Primăria SADU, județul Sibiu 
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Beneficiind de tot sprijinul Agenției Naționale a Zonei Montane și al autorităților locale, membrii 

fondatori ai cooperativei au arătat mare interes în parcurgerea tuturor etapelor necesare accesării acestei 
submăsuri, pentru implementarea cu succes a proiectului. 

 
 
 
 

 

 
Agenția Națională a Zonei Montane a demarat procedura pentru Constituirea Comitetelor de Masiv și 

invită organizațiile non guvernamentale (ONG-urile) cu activitate pro-munte, să se înscrie pentru a participa la 
procesul de selecție pentru desemnarea a câte doi reprezentanți în fiecare comitet de masiv. 

Legea nr. 197/2018 – Legea muntelui, la art. 4, alin. (1) prevede ca pentru fiecare grupă de munți să se 
constituie câte un Comitet de masiv, cu rol consultativ în aplicarea politicilor și strategiilor de dezvoltare și 
protecția mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv. 

Hotărârea de Guvern nr. 332/2019, modificată și completată prin H.G. nr. 997/2020, prevede stabilirea 
componenței, atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui, la art. 
2, lit. e), unde este precizat faptul că: din fiecare Comitet de masiv vor face parte doi reprezentanți ai societății 
civile din cadrul unor organizații cu activitate reprezentativă în domeniul protecției și dezvoltării durabile a zonei 
montane în grupa de munți respectivă, desemnați prin vot de către aceste organizații. 

În vederea selectării reprezentanților societății civile în cadrul acestor structuri consultative și a stabilirii 
celor doi reprezentanți pentru fiecare comitet de masiv din fiecare grupă de munți, invităm organizațiile non 
guvernamentale (ONG-urile), cu activitate pro-munte, să se înscrie pentru a participa la procesul de selecție și 
votare. 

 

Agenția Națională a Zonei Montane a demarat procedura pentru Constituirea 
Comitetelor de Masiv 
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Pentru a se putea înscrie, ONG-urile trebuie să aibă sediul și să-și desfășoare activitatea în zona montană 

conform Ordinului comun MADR – MDRAP nr. 97/1332/2019 (http://azm.gov.ro/wp-
content/uploads/2019/05/Ordin-comun-MADR-nr-97_19.02.2019-si-MDRAP-nr-1332_14.03.2019-privind-
aprobarea-criteriilor-de-incadrare-si-a-listei-localitatilor-din-zona-montana.pdf), iar misiunea, scopul și 
obiectivele prevăzute în actul constitutiv și statut să facă referire la protecția și dezvoltarea zonelor montane, așa 
cum este prevăzut în Legea Muntelui nr. 197/2018. 

Organizațiile interesate vor transmite datele de identificare (nume organizație, nume/prenume președinte, 
adresă, e-mail, nr. telefon) la adresa de e-mail: comitete.masiv@azm.gov.ro, până la data de 15 februarie 2021. 

Pentru mai multe informații, persoana de contact din partea Agenție Naționale a Zonei Montane este 
doamna Felicia Andronic, consilier superior, nr. tel. 0230375036; 0783229041. 

Actele normative la care se face referire pot fi consultate prin accesarea următoarelor link-uri: 
http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/Legea-Muntelui-nr.-197-din-20.07.2018.pdf  
http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/HG-332_2019.pdf  
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