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Sesiune deschisă pentru depunerea cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”, 
din cadrul PNDR 2014-2020. 

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), 
proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în  
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baza unui angajament semnat pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor 
suplimentare suportate de beneficiar, ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de 
ajutor de stat: 

Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga 
suprafață inclusă în angajament, 

Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 
137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate 
fi accesat numai împreună cu Pachetul 1. 

Data finală de depunere a cererilor de sprijin pentru această sesiune este 17 mai 2021. Cererile de sprijin pot 
fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 (inclusiv), cu o reducere de 1% pentru 
fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul, dacă cererea de sprijin/plată ar fi fost depusă 
până la data de 17 mai 2021. 

Pașii de urmat pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
consevarea pădurilor: 

1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin 
 Elaborarea dosarului tehnic, 
 Obținerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic. 

 
 Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că dosarul tehnic nu poate fi depus la Garda Forestieră în 

vederea avizării, cu mai puțin de 15 zile înainte de închiderea perioadei de depunere a cererii de sprijin la 
APIA. 

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor 
 Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA, 
 Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA, 
 Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse 

depășește alocarea financiară a sesiunii). 
 

3. Etape aferente implementării angajamentului 
 Depunerea anuală a cererilor de plată (pentru sesiunea nr. 4, cererea de sprijin reprezintă cererea de plată 

pentru anul 1 de angajament), 
 Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda Forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării 

condițiilor prevăzute în angajament, 
 Plata către beneficiar.  

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în 
perioada 2 martie - 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 50.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea 
de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie - 31 decembrie 2020). 
 
 
 
        

Subprogramul Agro IMM Invest reprezintă garantarea de către stat pentru creditele acordate IMM-urilor din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar de către instituțiile de credit. Are un plafon 
de 1 miliard de lei. 

Prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea 
creditului garantat, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
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desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare 
întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar. 

Creditele se referă atât la capitalul de lucru, cât și la investiții. Este subvenționat 100% comisionul de risc, 
comisionul de administrare și dobânzile. 

Are o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se 
face în cel puțin două rate pe an. 
 
 
 
 
 

Deținătorii de animale sunt scutiți de plata impozitului pe venitul aferent terenului agricol cultivat cu soiuri de 
plante, pentru producția destinată furajării animalelor deținute, conform Ordinului nr. 294/2020 privind 
stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia 
destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane 
fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil, Ordin publicat în 
Monitorul Oficial în data de 5 martie 2021.                                                                                   

Conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, deţinătorii de animale nu datorează impozit 
pe venitul aferent terenului agricol cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor 
deţinute de aceştia, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării 
animalelor, care nu generează venit impozabil, se determină pe baza cerinţelor nutriţionale ale animalelor din 
speciile taurine, bubaline, ovine şi caprine şi a compoziţiei nutriţionale a furajelor, prevăzute în Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor 
furaje folosite în hrana vacilor, 
bivoliţelor, oilor şi caprelor, 
precum şi a cerinţelor nutriţionale 
ale acestora, şi a producţiilor medii 
la hectar obţinute la soiurile de 
plante utilizate în hrana animalelor. 

Pentru deţinătorii de animale din 
speciile porcine şi păsări, furajate 
cu nutreţuri combinate care pot fi 
alcătuite dintr-un amestec format 
din soiuri de plante cultivate pe 
terenurile proprii/deţinute, 
respectiv 80% pentru porcine şi 
70% pentru păsări, şi din 
concentrate industriale, respectiv 
20% pentru porcine şi 30% pentru 
păsări, suprafeţele de teren care nu 
generează venit impozabil sunt cele 
necesare obţinerii soiurilor de 
plante utilizate în hrana animalelor 
care intră în structura nutreţului 
combinat. 

Pentru perioada de vară, suprafeţele de păşuni şi fâneţe naturale care, conform Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu generează venit impozabil, asigură furajele necesare 
furajării animalelor deţinute. 
 
 
 
 

 Ordinul MADR a intrat în vigoare – Crescătorii de animale sunt scutiți de plata 
impozitului pe teren 

Pagina 3 



 
  Suprafeţele de teren cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care  

nu generează venit impozabil determinate pe perioada de stabulaţie a anului, pe cap de animal şi pe 
specii 

 
Specia Suprafaţa de teren cultivată cu soiuri de plante pentru 

producţia destinată furajării animalelor pentru perioada de 
stabulaţie/cap 

(ha) 
Vaci şi bivoliţe  1,06 
Oi  0,14 
Capre  0,10 
Porci pentru îngrăşat  0,06 
Păsări de curte  0,005 

 
Model de calcul al suprafeţei de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării 

animalelor (exemplu de calcul) 

a) pentru specia taurine: 
    - număr de animale adulte deţinute - 10 capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 1,06 ha x 10 = 10,6 ha 
    b) pentru specia bubaline: 
    - număr de animale adulte deţinute - 5 capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 1,06 ha x 5 = 5,3 ha 
    c) pentru specia ovine: 
    - număr de animale adulte deţinute - 100 de capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 0,14 ha x 100 = 14 ha 
    d) pentru specia caprine: 
    - număr de animale adulte deţinute - 50 de capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 0,10 ha x 50 = 5 ha 
    e) pentru porcii la îngrăşat: 
    - număr de porci la îngrăşat deţinuţi - 25 de capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 0,06 ha x 25 = 1,5 ha 
    f) pentru păsări de curte: 
    - număr de păsări de curte deţinute - 200 de capete 
    - suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor care nu 
generează venit impozabil - 0,005 ha x 200 = 1 ha. 
 
 
 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului de lucru cu instituții bancare și nebancare. 

Începând cu data de 15.03.2021, APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe 
(schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru 
climă şi mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă (Măsura 10 - Agromediu și climă, Măsura 11 
- Agricultură ecologică, Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale), implementate 
de Agenție în cadrul Campaniei 2021. 

 APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021 
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Aceste convenții se adresează fermierilor care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării 
activităților curente, de la instituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenții cu APIA. 

Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că 
acesta a depus Cererea unică de plată pentru anul 2021, solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe 
suprafață, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile 
de mediu şi climă - M10, M11, M13. 

De asemenea, prin adeverință se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafața determinată la plată pentru 
schemele de plată care fac obiectul convenției, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, 
sau datele au fost preluate din informațiile existente în cererea închisă în aplicația IPA online și înregistrată în 
IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul 
convenției și că beneficiarul, la data emiterii adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste 
scheme de plată, îndeplinind condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația 
în vigoare. 

Valoarea creditului va fi de până la 90% din valoarea sumei calculate, conform adeverinței eliberate de APIA. 
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru 

Înreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. 
Potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se vor încheia 
convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a 
activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de APIA în baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă 
acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc 
să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru, în vederea desfășurării activităților curente, să analizeze 
cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare, în ceea ce privește 
costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii. 

Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate 
pe site-ul APIA, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale. 
 
 
 
 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aduce la cunoștința crescătorilor de animale procedura de 
control și supracontrol în fermele de animale, sancțiunile administrative care li se aplică și în ce situații sunt 
scutiți de aceste sancțiuni. 

APIA efectuează controale administrative şi la faţa locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri 
elaborate, pentru stabilirea sumelor cuvenite.  

În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată - declarația privind sectorul zootehnic, a fost 
selectat pentru controlul la fața locului, nu permite efectuarea controlului de către reprezentanţii organismelor 
abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz, cererea fermierului va fi respinsă de la 
plată pentru anul în curs. 

Sancțiuni administrative 
 

În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu neconformităţi, se aplică sistemul 
se sancţiuni prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de 
sancțiuni aplicabil schemelor de sprijin cuplat și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, aferente 
cererilor unice de plată depuse la APIA. 

Valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce în baza unui procent (Pr) 
calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum 
urmează: 
     a) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio reducere, iar ajutorul 
se calculează la numărul de animale determinat;     
     b) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel: 
- cu 5% dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%; 
- cu 10% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%; 
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- cu 15% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; 
- cu 20% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; 
- cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național tranzitoriu, dacă procentul (Pr) 
calculat este mai mare de 50%. 

În conformitate cu art.17 din OMADR nr. 476/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea 
sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare  categorie, se reduce în baza unui procent calculat ca 
raport între numărul animalelor declarate,  în cazul cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor 
determinate după cum  urmează: 

Dacă numărul de animale cu neconformităţi este de maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare 
categorie se reduce cu un procent stabilit, în conformitate cu art.17 alin.(1) din OMADR nr. 476/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. În cazul în care numărul de animale cu neconformităţi este mai mare de 
3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce astfel: 
     a) cu un procent, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor 
determinate, dacă acesta nu depăşeşte 10%; 
     b) cu de două ori procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul 
animalelor determinate, dacă acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%. 
     c) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor 
determinate, depăşeşte 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul  beneficiarul în cadrul categoriei 
pentru anul de cerere în cauză. 
     d) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor 
determinate, depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul  beneficiarul în cadrul categoriei 
pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel 
care corespunde numărului de animale cu neconformităţi. 

Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează 
anului calendaristic al constatării. 
 

Excepţii de la aplicarea sancțiunilor administrative 
 

1. nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare a unui caz de forţă majoră/circumstanţă excepţională (în 
conformitate cu art.33 din OUG nr.11/2021, cu condiția ca fermierul să informeze în scris APIA în acest 
sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care solicitantul/succesorul său în drepturi se află în 
situația prevăzută la art. 33 din OUG nr.11/2021 (15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului 
doveditor). 

2. nerespectarea perioadei de reținere ca urmare a unei circumstanţe naturale (în conformitate cu prevederile 
art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și completările ulterioare, cu condiţia ca 
fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii 
documentului doveditor. Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează 
acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înştiinţarea circumstanţei nefiind obligatorie. 

În cazul în care fermierul depăşeşte termenul prevăzut la art. 34 din OUG nr.11/2021, înştiinţarea depusă la 
APIA nu se ia în considerare. 

În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, inclusiv perioada de reținere până la data 
evenimentului de CN, animalele supuse circumstanţelor naturale NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt 
animale cu neconformități, fiind exceptate de la aplicarea sancțiunilor administrative. 

Deoarece animalele cu circumstanţe naturale nu sunt animale determinate, în cazul în care numărul de animale 
determinate scade sub numărul minim acceptat, aferent fiecărei scheme din sectorul zootehnic, schema de plată 
va fi respinsă de la plată. 
 
sursa: www.apia.org 
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În data de 14.03.2021, în localitatea Lopătari, din județul Buzău, Agenția Națională a Zonei Montane a 
organizat o întâlnire, în vederea informării și a consilierii fermierilor și a mediului de afaceri din zonă,  privind 
accesarea submăsurilor din PNDR:  
- sM 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole - investiții în abatoare de 
capacitate mică în zona montană, 
- sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
- sM 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 
- sM 6.3 - Sprijin pentru ferme mici 
- sM 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole în zone rurale. 

 
De asemenea, au fost prezentate informații privind 

constituirea cooperativelor, conform Legii 
cooperației agricole nr. 566/2004, conceptul de Punct 
Gastronomic Local și demersurile pentru obținerea 
dreptului de utilizare a mențiunii de calitate 
facultative "produs montan". La întâlnire au fost 
prezenți 32 de participanți: reprezentanții autorității 
publice locale, fermieri din localitate, reprezentanți ai 
mediului de afaceri interesați de investiții în 
înființarea și dezvoltarea de activități non-agricole. 

Acțiunea se încadrează într-o campanie mai amplă 
de consiliere și informare a fermierilor montani și a 
reprezentanților mediului de afaceri, urmând să se 
desfășoare în toate UAT-urile montane ale județului 
Buzău. 

  
 

  Informare și consiliere în localitatea Lopătari, din județul Buzău 
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