
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa: Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, cod poștal 
725700 
Telefon: +4-023-037-50-36 
Fax: +4-023-037-50-36  
Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro 
Site web: www.azm.gov.ro 

Agenția Națională a Zonei Montane 
 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro și anume: 
 Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro 
 Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro 
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Motto: 
 
“ MUNTELE nu e doar o 
parte din univers, ci un 
univers el însuși.” 
    
                  Eugen Barbu 
 

 

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 
APIA primește Cereri de plată aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire și crearea de suprafețe împădurite” 
Au început plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii 
Noutăți pentru sectorul pomicol 
Întâlnire cu fermierii din localitatea Malaia, județul Vâlcea 
Consiliere și informare în comuna Asău, județul Bacău 
APIA efectuează plata beneficiarilor Măsurii 14 - bunăstarea animalelor 

  Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 
 



Alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost efectuate 
în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile 
programului de guvernare. 

De asemenea, conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu 
și bunăstare. 

 sM4.1 "Investiții în exploatații agricole": 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele: 

- achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro 
- vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro 
- zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro 
- tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro 
- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL: 240,00 mil. euro 
- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN: 60 mil. euro 
- legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro 
- legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro 

 sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole": 122,70 mil. euro alocare publică (CFM) 
 sM4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare 

publică (CFM) 
 sM4.2a "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol": 10 mil. 

euro alocare publică (CFM) 
 sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole" - componenta 

drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM) 
 sM6.1 "Instalarea tinerilor fermieri": 100,00 mil. euro fonduri EURI 
 sM6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI 
 sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- NAȚIONAL: 60,90 mil. euro fonduri EURI 
 sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- MONTAN: 26,10 mil. euro fonduri EURI 
 sM6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI 
 sM9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare publică (CFM) 
 M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI 
 M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI 
 M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 

660,12 mil. euro alocare publică (CFM) 
 M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM) 
 sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 

mil. euro fonduri EURI 
 sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare"- 

pomicultură: 10,00 mil. euro fonduri EURI 
 sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor": 20,00 mil. euro alocare publică 

(CFM) 
 M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”: 5,00 mil. euro 

fonduri EURI 
 M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro 

alocare publică (CFM) 
 M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”: 23,00 mil. euro fonduri EURI. 
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că APIA primește Cereri de plată, aferente anului 2021, 
pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite. 

Cererile de plată se primesc la Centrele Județene APIA 
şi al Municipiului București, până la data de 17 mai 2021, 
de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în 
cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 
5/2020. 

Cererile de plată 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 plată ar 
fi fost depusă până la data de 17 mai 2021 (inclusiv). 

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi 
depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 31 mai 
2021 (inclusiv). Formularele de modificare a cererilor de 
plată pot fi depuse și după data de 31 mai 2021, dar nu mai 
târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de 1% pentru fiecare 
zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament 
pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză peste 
termenul de 31 mai 2021. 

În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe 
teritoriul României, conform legislației, pe perioada stării 
de alertă, depunerea cererii de plată se poate realiza la 
Centrele APIA, fără prezența fizică a beneficiarilor, prin 
mijloace electronice. 

Informații detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA, la adresa: http://www.apia.org.ro/…/directia-
…/masuri-delegate-din-pndr.  

 
 
 

 
Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că se vor face plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii 

(ANT). Din banii destinați pentru ANT, doar o mică parte vor fi plătiți după regulile obișnuite, restul urmând să 
fie dirijați către niște scheme de sprijin noi, prin care banii vor ajunge la fermierii care au animale reale în acest 
moment. 
 „Am așteptat întâlnirea de aseară, am avut și în weekend o întâlnire cu mediul asociativ, ca să facem în așa fel 
încât acești bani, care anul acesta sunt mai puțini, să ajungă la cei care dețin cu adevărat animale. Știți că există 
în regulamentul european acea dată istorică, 2013, după care se acordă ajutorul național tranzitoriu doar la specia 
bovină. Este o nemulțumire și a crescătorilor de bovine, este o nemulțumire și a noastră, a celor din administrație, 
că regulamentul ne obligă să ne raportăm la această dată istorică, iar banii să ajungă și la animale care nu mai 
există, uneori chiar la fermieri care nu mai au animale. Ca să putem folosi banii aceștia cât mai corect, anul acesta 
ajutorul național tranzitoriu va fi acordat în felul următor: pentru bovine lapte și pentru bovine carne am făcut 

   APIA primește Cereri de plată aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de 
stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” 

 

  Au început plățile pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii 
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niște plafoane minime, care se vor acorda după regulile ANT, adică respectând acea dată istorică. Aici sumele 
sunt simbolice. Plafonul pentru ANT lapte este de 2 milioane, iar pentru ANT carne 6 milioane. Aceste plafoane 
se vor repartiza tuturor animalelor care au fost la data istorică. Cea mai mare parte a sumelor, în schimb, va merge 
către animale și fermieri care se află acum în bazele de date, sub forma de ajutor COVID. Anul trecut a fost o 
comunicare a Comisiei Europene care a permis țărilor membre să vină cu scheme de sprijin, atât din bani 
europeni, cât și din bani de la bugetul național, pentru a compensa pierderile cauzate de pandemie. Țările membre 
pot să acorde măsuri de compensare a pierderilor și anul acesta și atunci, înțelegerea cu toți reprezentanții 
asociațiilor a fost ca banii din ANT să-i dirijăm ca și sprijin COVID. Pentru bovine de lapte, plafonul este de 42 
milioane lei, iar pentru bovine carne plafonul este 182 milioane lei.  Pentru ANT avem un proiect de Hotărâre de 
Guvern în curs de elaborare, iar pentru schema de ajutor COVID avem un proiect de Ordonanță de Urgență care 
va fi notificat și Comisiei Europene”, a precizat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros. 
 
 
 
 

 
În luna martie 2021, a avut loc Conferința 

Națională a Pomiculturii, organizată într-un format 
de emisiune tv, la care au participat asociații și 
companii producătoare de tehnologii agricole. 

În deschiderea Conferinței, ministrul agriculturii 
și dezvoltării rurale, Adrian OROS, a transmis 
pomicultorilor următorul mesaj: „Anul acesta 
definitivăm Planul Național Strategic pentru 2021-
2027 și încercăm să finalizăm programul de 
tranziție pentru 2021-2022, unde alocări 
importante au fost destinate și pomiculturii. Din 
statisticile pe care le avem, suprafața patrimoniului 
pomicol este de 147.000 de hectare, reprezentând 
1,1% din suprafața agricolă a țării, iar 50% din 
suprafață are un potențial producător redus. Din 
analiza nevoilor pe care am realizat-o, am observat 
că deficitul balanței comerciale este semnificativ, 
pomicultura situându-se pe locul al treilea după 
carnea de porc și legumicultură. O cauză principală 
este și deficitul de stocare și procesare a fructelor. 
Am alocat 120 de milioane de euro, atât pentru 
investiții în ferme pomicole, cât și în facilități de 
depozitare și procesare a fructelor. În paralel, vom 
continua și celelalte proiecte: sprijinul cuplat 
pentru fructele destinate industrializării, programul 
de fructe în școli, ajutorul de stat pentru motorina 
utilizată și vom oferi sprijin financiar pentru 
înființarea grupurilor de producători prin PNDR.” 
 
 
 
 
 

Noutăți pentru sectorul pomicol 
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 Vineri, 19 martie 2021, în localitatea Mălaia din județul Vâlcea, la inițiativa Oficiului de Dezvoltare Montană 
Băile-Olănești, cu sprijinul administrației locale, a domnului primar Dinculescu Gheorghe și a domnului 
viceprimar Plăvițu Petrică, s-a desfășurat o întâlnire cu fermierii din zonă. 

Problemele discutate au vizat: 
- rolul Agenției Naționale a Zonei Montane în dezvoltarea complexă, integrată, a comunităților locale 

montane; 
- activitățile derulate de Oficiul de Dezvoltare Montană Băile - Olănești, jud. Vâlcea; 
- informații privind obținerea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”; 
- promovarea celor mai accesibile forme pentru furnizarea serviciilor turistice în cadrul gospodăriei; 
- Punctele gastronomice locale - procedura de înregistrare; 
- informare și consiliere privind Regimul fiscal al camerelor de închiriat; 
- organizarea de către Agenția Națională a Zonei Montane a unor cursuri de formare profesională, gratuit, 

pentru fermierii care dețin angajamente pentru Măsura 10 - Agro-mediu și climă, pentru Măsura 11 - Agricultură 
ecologică, pentru beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și ai submăsurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-
2020). De asemenea, se organizează cursuri de formare profesională, destinate operatorilor economici din cadrul 
Punctelor gastronomice locale cu o durată de 24 ore, finalizate cu eliberarea unui atestat de participare. 

- finanțările europene pentru dezvoltarea activităților non-gricole la sate. 
 
 
 
 
 Agenția Națională a Zonei Montane, prin Oficiul de Dezvoltare Montană Dofteana, reprezentat de consilier 
superior Marian DOBRIN, a participat la o întâlnire cu fermieri din comuna Asău, județul Bacău, în data de 21 
martie 2021, întâlnire organizată de Asociația Crescătorilor de Animale Valea Asăului, în colaborare cu Primăria 
Asău.  
 La întâlnire a participat primarul comunei Asău, consilieri locali și peste 40 de fermieri din comună. A fost 
invitat și domnul Tiberiu Ștef, în calitate de consultant al Asociației Crescătorilor de Animale Valea Asăului. 
 În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate informații privind: 

 Principalele măsuri care vor fi deschise în perioada de tranziție 2021-2022: 
- sM4.1 - Investiții în exploatații agricole; 
- sM6.1 - Instalarea tinerilor fermieri; 
- sM6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 
- sM6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici; 
- sM6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; 
- M10 - Agromediu și climă; 
- M11 - Agricultură ecologică; 
 Organizarea de către Agenția Națională a Zonei Montane a cursurilor de formare profesională pentru 

fermierii care dețin angajamente pe Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură 
ecologică, din cadrul PNDR 2014-2020; 

 Dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” și documentația necesară 
obținerii dreptului de utilizare a mențiunii precizate. 
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  Consiliere și informare în comuna Asău, județul Bacău 
 

  Întâlnire cu fermierii din localitatea Malaia, județul Vâlcea 
 



 
 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) a demarat procesul de autorizare la plată pentru Măsura 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet 
a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, pentru cererile depuse 
în anul 2020.  

 
 Suma totală autorizată la plată până la data de 01.04.2021 este de 99.085.552,92 euro, respectiv 
473.926.199,57 lei, pentru un număr de 465 de beneficiari care au accesat această formă de plată compensatorie 
în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Valoarea în lei este calculată la cursul 
de schimb de 4,7830 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2019. 
  Acordarea plăţilor compensatorii aferente Măsurii 14 - Plăţi privind bunăstarea animalelor se realizează în 
conformitate cu Fişa Măsurii 14 din Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020. 
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 APIA efectuează plata beneficiarilor Măsurii 14 - bunăstarea animalelor 
 


