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INTERVENȚII IMPLEMENTATE DE APIA DIN FEGA 
 

PD-01- SPRIJIN DE BAZĂ PENTRU VENIT ÎN SCOPUL SUSTENABILITĂȚII (BISS) 

Cod de intervenție  PD-01 

Denumire intervenție  Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) 

Tipul de intervenție BISS(21) - Sprijinul de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității 

Indicator comun de 

realizare 

O.4. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin de bază 

pentru venit 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

Suprafața 9.697.000 ha  

Alocare 2023 935.469.590,00 euro 

 

Cuantum unitar planificat 

2023 

96,47 euro/ha  

Beneficiari eligibili • Fermierul care desfășoară o activitate agricolă pe 

teritoriul României și este “fermier activ”, conform 

definiției stabilite în capitolul 4.1.4 din PNS. 

Criterii de eligibilitate • Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel 

puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 

0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, 

culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, 

suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 

ha. 

• Pentru legume cultivate în sere și solarii, care 

beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a 

exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei 

este de 0,03 ha. 

• Ȋn cazul pajiștilor, trebuie să asigure o încărcătură 

de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau să efectueze cel 

puțin o cosire anuală. 

Alte aspect relevante BISS este complementar celorlalte categorii de plăți 

directe, cum sunt sprijinul redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității, sprijin 

complementar pentru venit pentru tinerii fermieri. 
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Totodată, BISS vizează alături de ecoschemele specifice, 

îmbunătățirea performanței de mediu. BISS este 

complementar și față de plățile cuplate pentru 

îmbunătățirea competitivității, durabilității sau calității 

produselor sectoarelor sensibile, cât și cu intervențiile de 

dezvoltare rurală de agromediu. 

Scopul BISS este de sprijinire a veniturilor agricole în 

vederea realizării viabilității fermelor prin acordarea unei 

plăți anuale decuplate de producție pe hectarul eligibil 

declarat de fermierul activ. BISS contribuie la stabilitatea 

relativă a veniturilor agricole, reducând volatilitatea 

acestora și la creșterea rezilienței fermierilor în condițiile 

actuale geopolitice și climatice. 
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PD-02- SPRIJIN REDISTRIBUTIV COMPLEMENTAR PENTRU VENIT ÎN SCOPUL 

SUSTENABILITĂȚII (CRISS) 

Cod de intervenție  PD-02 

Denumire intervenție  Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul 

sustenabilității (CRISS) 

Tipul de intervenție CRISS(29) - Sprijin redistributiv complementar pentru venit în 

scopul sustenabilității   

Indicator comun de 

realizare 

O.7. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

complementar redistributiv pentru venit 

Descrierea domeniului 

de aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

Suprafața 3.748.473 ha 

Alocare 2023 189.710.218,53 euro  

 

(*Plafonul CRISS reprezinta 10% din plafonul de plăți directe, 

pentru perioada 2023-2027, respectiv 978.688.815,57 euro). 

Cuantum unitar 

planificat 2023 

50,61 euro/ha 

Beneficiari eligibili CRISS se adresează fermierilor eligibili pentru plata BISS. 

Fermele eligibile la plata CRISS se încadrează în intervalul de 

suprafață 1-50 ha. 

Pentru a evita apariția condițiilor artificiale (fermieri care își 

vor diviza fermele în scopul obținerii sprijinului oferit prin 

această intervenție), sprijinul redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității va fi acordat fermierilor 

care nu și-au fragmentat exploatațiile după 2020. Cazurile în 

care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat 

exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă 

vor fi reglementate prin legislația națională. 

Criterii de eligibilitate Aceasta plată se adresează în egală măsură micilor fermieri 

cu suprafețe foarte mici, având în vedere ca aceștia nu vor 

mai beneficia de plata “micii fermieri” – sprijin care s-a 

dovedit a fi neatractiv pentru aceștia în perioada de 

programare PAC 2014-2020. 

  

CRISS se adresează, totodată, și fermelor care nu făceau 

obiectul schemei “micii fermieri”, dar care constituie 

segmentul agriculturii la scară mică și mijlocie, aflat în plin 
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proces de consolidare, ca fiind vectorii cei mai importanți ai 

lanțului scurt de aprovizionare și practicarea unei agriculturii 

prietenoase cu mediul. 

Alte aspect relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul 

eligibil declarat de fermier, decuplată de producție. 

 

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți 

decuplate anuale per hectar eligibil se acordă fermierilor care 

au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru 

venit în scopul sustenabilității și se acordă pentru 

exploatațiile agricole cuprinse între 1-50 ha. 

 

Este structurat pe 2 categorii de ferme, respectiv 1-5 ha și 5-

50 ha. 

 

CRISS își propune să contribuie în mod direct la reducerea 

disparităților în materie de venituri între sectorul agricol și 

alte sectoare ale economiei naționale, determinând astfel 

diminuarea migrației tinerilor din mediul rural în mediul urban 

și în afara țării. 

Intervenția CRISS este complementară cu Intervenția BISS, cu 

eco schemele adresate sectorului vegetal, cât și cu alte 

scheme de sprijin cuplat din sectorul vegetal și zootehnic. 

 

Intervenția CRISS este o plată decuplată de producție care 

respectă cerințele de bază ale Cutiei Verzi a WTO, adică nu 

are efecte de denaturare a pieței sau efecte asupra 

producției, așa cum se specifică în Anexa 2 la Acordul WTO. 

De asemenea, valoarea plăților nu este legată și nu se bazează 

pe tipul, volumul producției sau pe prețurile privind factorii 

de producție. 
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PD-03- SPRIJIN COMPLEMENTAR PENTRU VENIT PENTRU TINERII FERMIERI (CIS-YF) 

Cod de intervenție  PD-03 

Denumire intervenție  Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri 

Tipul de intervenție CIS-YF(30) - Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii 

fermieri  

 

Indicator comun de 

realizare 

O.6. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

complementar pentru venit pentru tinerii fermieri 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

SO7 Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi 

fermieri și facilitarea dezvoltării sustenabile a 

întreprinderilor în zonele rurale 

Suprafața Sunt eligibile la plată doar primele 50 ha din orice fermă, 

indiferent de dimensiune maximă. 

Alocare 2023 12.880.000,00 euro 

 

(*plafonul total pe perioada 2023-2027 este de 67.200.000,00 

euro, respectiv 0,69% din plafonul anual plăți directe FEGA).  

Cuantum unitar planificat 

2023 

46,00 euro / ha  

Beneficiari eligibili Sprijinul de bază pentru venit pentru tinerii fermieri 

reprezintă acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care 

au dreptul la sprijinul de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității și se încadrează în categoria beneficiarilor 

eligibili, respectiv: 

• Tânărul fermier este definit conform secțiunii 

specifice din PNS (capitolul 4); 

• Tânărul fermier este instalat pentru prima data ca șef 

al exploatației; 

• Tânărul fermier este eligibil la plata BISS; 

• Sprijinul se acordă pentru primele 50 de hectare 

eligibile. 

Criterii de eligibilitate Tinerii fermieri care solicită CIS-YF în perioada de 

programare PAC 2023-2027 au termen limită de solicitare a 

plății de maximum 24 de luni de la instalare ca tânăr fermier 

în mediul rural (înființat fermă), cu respectarea cumulativă 
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a condițiilor de eligibilitate prevăzute la punctul 5 din 

prezenta fișă. 

Alte aspecte relevante Pentru perioada 2023-2027, România va aplica intervenția 

sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, 

ceea ce presupune acordarea unei plăți decuplate de 

producție pe hectarul eligibil declarat de tânărul fermier. 

 

Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri 

va contribui la creșterea veniturilor acestora, după perioada 

de instalare și ulterior. 

 

Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au 

dreptul de a primi sprijinul complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri. 

În continuitate cu programarea anterioară, fermierii care au 

beneficiat de această plată integral în perioada de 

programare PAC 2014-2020, nu mai pot solicita sprijinul 

complementar pentru venit al acestei intervenții în perioada 

2023-2027. În schimb dacă tinerii fermieri nu au beneficiat 

de sprijinul integral în baza perioadei de programare 2014-

2020 și în programarea de tranziție la noul PAC 2021-2022 au 

dreptul la plata plăților în perioada de programare 2023-2027 

până la data limită din cei 5 ani prevăzuți cu menținerea 

condițiilor de eligibilitate prevăzute la momentul acordării 

sprijinului. 
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ECO-SCHEME - SCHEME PENTRU CLIMĂ, MEDIU ȘI BUNĂSTAREA 

ANIMALELOR 
 

PD-04- PRACTICI BENEFICE PENTRU MEDIU APLICABILE ÎN TEREN ARABIL 

Cod de intervenție  PD-04 

Denumire intervenție  Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil 

Tipul de intervenție Eco-scheme(31) - Scheme pentru climă, mediu și 

bunăstarea animalelor / Articolul 31 alineatul (7) litera (b) 

– Plată compensatorie 

Indicator comun de 

realizare 

O.8. Numărul de hectare sau de unități vită mare care 

beneficiază de programe voluntare pentru climă și mediu 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării 

carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, 

inclusiv prin reducerea dependenței chimice 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

la conservarea habitatelor și a peisajelor. 

Suprafața Suprafața eligibilă vizată de eco-schemă este de 5.750.000 

ha de teren arabil 

Alocare 2023 317.827.328,97 euro - Alocarea financiară orientativă 

anuală (contribuția Uniunii în EUR): 

Cuantum unitar planificat 

2023 

56,28 euro/ha. 

Beneficiari eligibili Beneficiarul eco-schemei Practici benefice pentru mediu 

aplicabile în teren arabil se încadrează în categoria 

fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul 

articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 și este 

beneficiar al schemei BISS, cu respectarea integrală a 

condiționalităților de mediu aferente BISS. 
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Eco-schema se aplică per hectar și vizează toate 

suprafețele de teren arabil pe care se desfășoară activitate 

agricolă în sectorul vegetal. 

Dimensiunea exploataților agricole eligibile la eco-schemă 

este de minimum 10,01 ha. 

Criterii de eligibilitate CERINȚE GENERALE OBLIGATORII 

Începând cu anul 2024, fermierii trebuie să rezerve 5% din 

terenul arabil pentru elemente neproductive (inclusiv teren 

lăsat pârloagă). 

1.1 În cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat 

pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere 

erbacee, culturi de leguminoase, culturi aflate sub apă o 

mare parte a ciclului de cultură, sau combinații ale 

acestora, ponderea elementelor neproductive (inclusiv 

teren lăsat pârloagă) trebuie să depășească 3%, începând 

cu anul 2024. 

2. Să cultive pe o pondere minimă din totalul terenului 

arabil declarat, culturi leguminoase, bogate în proteină 

vegetală, fixatoare de azot, care se pot recolta, precum: 

soia, mazăre de consum/furajeră, măzăriche, sparcetă, 

trifoi, facelia, fasole, fasoliță, ghizdei, năut, lupin, linte, 

bob, lucernă, arahide, amestecuri de leguminoase și 

graminee perene). Ponderea minimă va fi de 10% în anul 

2023 și 5% începând cu 2024. 

3. În perioada sensibilă pentru sol cuprinsă între 15 iunie – 

15 octombrie, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu 

culturi agricole sau se asigură o acoperire minimă a solului 

cu miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, 

culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou 

înființate, după recoltarea culturii principale, pe cel puțin 

85% din suprafața arabilă a exploatației. 

CERINȚE SPECIFICE: 

 

La cerințele generale obligatorii se cumulează una din 

următoarele cerințe specifice, la alegere: 

A. să practice diversificarea culturilor pe terenul arabil, în 

funcție de suprafață 

B - să practice o tehnologie de tip conservativ pentru sol 

(no /minimum /strip-till) pe minim 50% din suprafața 

cultivată a exploatației 

C. să planteze anual cel puțin 2 arbori pe ha, la nivel de 

exploatație precum populații locale de pomi fructiferi și 

arbori 

 

Alte aspecte relevante Lista GAEC și SMR relevante: 

GAEC03:  
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Interdicția de a incendia miriștile arabile, cu excepția 

motivelor fitosanitare  

GAEC04: 

Stabilirea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă 

GAEC05: 

Gestionarea lucrărilor solului, reducerea riscului de 

degradare și de eroziune a solului, inclusiv luarea în 

considerare a gradientului de pantă 

GAEC06: 

Acoperirea minimă a solului pentru a evita solurile goale în 

perioadele cele mai sensibile 

GAEC07: 

Rotația culturilor pe teren arabil, cu excepția culturilor 

cultivate sub apă 

GAEC08: 

Ponderea minimă a suprafeței agricole dedicate zonelor sau 

caracteristicilor neproductive. Ponderea minimă a cel puțin 

4 % din terenul arabil la nivel de fermă dedicat zonelor și 

caracteristicilor neproductive, inclusiv terenurile lăsate în 

pârloagă. În cazul în care un fermier se angajează să dedice 

cel puțin 7 % din terenul său arabil zonelor și 

caracteristicilor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate în 

pârloagă, în cadrul unui program voluntar consolidat pentru 

climă și mediu în conformitate cu articolul 28 alineatul 

(5a), ponderea care trebuie atribuită respectării acestui 

standard GAEC este limitată la 3 %. Ponderea minimă de cel 

puțin 7 % din terenul arabil la nivel de fermă agricolă, dacă 

aceasta include și culturile intermediare sau culturile 

fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea produselor de 

protecție a plantelor, din care 3 % trebuie să fie terenuri 

lăsate în pârloagă sau cu caracteristici neproductive. 

Statele membre ar trebui să utilizeze factorul de ponderare 

de 0,3 pentru culturile intermediare. Păstrarea 

elementelor de peisaj. Interzicerea tăierii gardurilor vii și 

a arborilor în perioada de reproducere și creștere a 

păsărilor. Opțional, măsuri pentru evitarea speciilor de 

plante invazive. 
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PD-05 - PRACTICAREA UNEI AGRICULTURI PRIETENOASE CU MEDIUL ÎN FERMELE MICI 

(GOSPODĂRIILE TRADIȚIONALE) 

Cod de intervenție  PD-05 

Denumire intervenție  Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în 

fermele mici (gospodăriile tradiționale) 

Tipul de intervenție Eco-scheme(31) - Scheme pentru climă, mediu și 

bunăstarea animalelor / Articolul 31 alineatul (7) litera (b) 

– Plată compensatorie 

Indicator comun de realizare O.8. Numărul de hectare sau de unități vită mare care 

beneficiază de programe voluntare pentru climă și mediu 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune. 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării 

carbonului, precum și prin promovarea energiei 

sustenabile. 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice. 

Suprafața 1.200.657,00 

Alocare 2023 91.250.000,00 euro - Alocarea financiară orientativă 

anuală (contribuția Uniunii în EUR): 

Cuantum unitar planificat 

2023 

76 euro/ha - cuantumul unitar planificat în perioada 2023-

2027. 

Beneficiari eligibili Beneficiarul ecoschemei Practicarea unei agriculturi 

prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile 

tradiționale) se încadrează în categoria fermierilor activi 

în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021 și este beneficiar al schemei BISS. 

Fermierul deține o exploatație de minimum 1 ha și 

maximum 10 ha teren arabil (TA) sau pajiște permanentă 

(PP), culturi permanente (CP) sau mixt , cu parcele de 

minimum de 0,3 ha TA sau PP și 0,1 ha pentru CP. 

 

Criterii de eligibilitate Condiții generale obligatorii: 

1. Fermierul deține un efectiv de animale din speciile: 

ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee cuprins între 
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0,3-1 UVM / ha, înscrise în Baza Națională de Date a 

ANSVSA și ANZ, după caz, pentru o perioadă de minimum 

6 luni calendaristice; 

 

2. În cazul în care fermierul exploatează teren arabil (TA), 

acesta trebuie să cultive cel puțin 10% din suprafață 

ocupată cu: 

- plante leguminoase, fixatoare de azot, care sunt bogate 

în proteină vegetală, conform practicilor fitotehnice și de 

tehnologie agricolă, în vederea îmbunătățirii calității 

solului cu nutrienți naturali, precum specii proteaginoase/ 

leguminoase: lucernă, soia, linte, mazăre, măzăriche, 

trifoi, sparcetă, ghizdei, fasole, năut, bob, lupin sp., 

fasoliță. 

Pe restul suprafeței fermierii vor cultiva, după caz, cel 

puțin una din următoarele specii de plantele: plante 

oleaginoase, porumb, ovăz, orz, grâu, triticale (graminee 

specifice), sfeclă, gulie furajeră, plante care intră în 

alcătuirea rațiilor furajere de calitate și sănătoase sau cu 

pajiște temporară în TA. 

 

Condiții specifice: 

La condițiile generale de mai sus, fermierul adaugă una din 

următoarele condiții specifice, după caz: 

A. Fermierii trebuie să planteze anual cel puțin 2 arbori pe 

ha, la nivel de exploatație , precum: populații locale de 

pomi fructiferi și arbori 

B. Fermierul este obligat ca în perioada 15 iunie – 15 

octombrie, să păstreze terenul acoperit în proporție de cel 

puțin: - 85% în cazul terenurilor arabile și 75% în cazul 

culturilor permanente 

Alte aspecte relevante Scopul ecoschemei este de a încuraja gospodăriile 

tradiționale, cu o supfață maximă de 10 ha, în aplicarea 

practicilor agricole prietenoase cu mediu și a continua 

tradițiile spațiului rural în agricultură. Totodată, 

ecoschema vine în sprijinul micilor fermieri prin 

menținerea vitalității spațiului rural, cu respectarea 

capitalului natural și menținerea biodiversității. Schema se 

adresează categoriilor de ferme vegetale care dețin și 

efective de animale în cadrul exploatațiilor din teren 

agricol (arabil, pajiști și culturi permanente). 

 

Fermierii care optează pentru această ecoschemă nu pot 

accesa Ecoschema PD - 06 - Înierbarea intervalului dintre 

rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și 

hameiști. 
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PD-06 - ÎNIERBAREA INTERVALULUI DINTRE RÂNDURI ÎN PLANTAȚIILE POMICOLE, 

VITICOLE, PEPINIERE ȘI HAMEIȘTI 

Cod de intervenție  PD-06 

Denumire 

intervenție  

Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, 

viticole, pepiniere și hameiști 

Tipul de intervenție Eco-scheme(31) - Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea 

animalelor / Articolul 31 alineatul (7) litera (a) – Plată suplimentară 

la BIS 

Indicator comun de 

realizare 

O.8. Numărul de hectare sau de unități vită mare care beneficiază 

de programe voluntare pentru climă și mediu. 

Descrierea 

domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere 

obiective specifice 

PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a rezilienței 

sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii pentru a spori 

securitatea alimentară pe termen lung și diversitatea agricolă, 

precum și pentru a asigura sustenabilitatea economică a producției 

agricole în Uniune  

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a 

resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin 

reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii biodiversității, 

la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și la conservarea 

habitatelor și a peisajelor 

Suprafața 184.531,00 ha 

Alocare 2023 15.777.400,50 euro   

Cuantum unitar 

planificat 2023 

85,50 euro/ha - cuantum unitar planificat în perioada 2023-2027. 

Beneficiari eligibili Beneficiarul: 

• se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției 

naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) 

2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul 

politicii agricole comune; 

• este beneficiar de BISS; 

• este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul 

României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și 

Control (IACS). 

Criterii de 

eligibilitate 

Cerințe generale obligatorii: 

• Minimum 75 % din suprafața plantației pomicole, viticole, 

pepiniere și hameiști trebuie păstrată înierbată sau va fi înierbată, 

în perioada 15 iunie - 15 octombrie 
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• Pe intervalele înierbate nu sunt permise lucrări ale solului în 

perioada de acoperire, respectiv 15 iunie - 15 octombrie. 

 

Suprafața eligibilă: 

 

Eco-schema se aplică pe toate suprafețele de culturi permanente 

existente la nivel național, pe care sunt înființate plantații viticole, 

plantații pomicole, pepiniere și hameiști 

Dimensiunea exploatației este de minimum 1 ha cu dimensiunea 

parcelei de minimum 0,1 ha. 

Alte aspecte 

relevante 

Ecoschema Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile 

pomicole, viticole, pepiniere și hameiști constituie o plată 

anuală uniformă pe suprafața de teren eligibilă, suplimentară 

BISS 

 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei eco-scheme se acordă pe 

unitatea de suprafață agricolă (ha), fermierilor care păstrează 

înierbat sau înierbează, intervalul dintre rânduri, alternativ (două 

intervale înierbate, unul nu) pe cel puțin 75% din suprafața 

plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști. 

 

Fermierii care optează pentru această ecoschemă nu pot accesa 

Ecoschema PD - 05 - Practicarea unei agriculturi prietenoase cu 

mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale). 

 

Eco-schema, prin cerința de mediu impusă de înierbare între 

rânduri contribuie la obiectivul PAC de conservarea biodiversității, 

cât și la creșterea capacității solului de sechestrare a carbonului și 

îmbunătățirea calității structurii solului, resursă naturală principală 

în cadrul activității agricole. 
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PD-07- CREȘTEREA NIVELULUI DE BUNĂSTARE A VACILOR DE LAPTE 

Cod de intervenție  PD-07 

Denumire intervenție  Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte 

Tipul de intervenție Eco-scheme(31) - Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea 

animalelor / Articolul 31 alineatul (7) litera (b) – Plată 

compensatorie 

Indicator comun de 

realizare 

O.8. Numărul de hectare sau de unități vită mare care 

beneficiază de programe voluntare pentru climă și mediu 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune  

 

SO9 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE 

exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, 

inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure, hrănitoare 

și produse prin metode sustenabile, la reducerea deșeurilor 

alimentare, precum și la îmbunătățirea bunăstării 

animalelor și la combaterea rezistențelor antimicrobiene 

Suprafața Nu se aplică 

Alocare 2023 28.551.300,00 euro - Alocarea financiară orientativă anuală 

(contribuția Uniunii în EUR) 

Cuantum unitar planificat 

2023 

100,18 euro/UVM/an, astfel: 

 

1. Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului - 50,26 

euro/UVM euro/UVM/an,  

2.Sănătatea ongloanelor - 29,09 euro/UVM euro/UVM/an  

3. Îmbunătățirea zonei de odihnă – 20,83 euro/UVM 

 

Beneficiari eligibili Crescătorul de animale care se încadrează în categoria 

fermierilor activ (conform definiției naționale) în înțelesul 

articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 de 

stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) 

și finanțate de Fondul european de garantare agricolă 

(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 

1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European 
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și ale Consiliului, și care deține animalele înregistrate în 

RNE. 

- deține o exploatație autorizată/înregistrată sanitar-

veterinar și solicită sprijin prin această ecoschema pentru 

bovine femele vaci de lapte adulte 

- animalele să fie identificate și înregistrate conform 

sistemului oficial 

Criterii de eligibilitate Standarde actuale conform Directivei nr. 58/1998 privind 

protecția animalelor de fermă 

1.Animalele sunt îngrijite de un personal suficient de 

numeros care deține aptitudinile, cunoștințele și 

capacitățile profesionale adecvate. 

2.Toate animalele deținute în sisteme de creștere, a căror 

bunăstare depinde de o îngrijire frecventă acordată de 

oameni sunt inspectate cel puțin o dată pe zi. Animalele 

crescute sau deținute în alte sisteme sunt inspectate la 

intervale suficiente pentru a evita orice suferințe. 

3.Animalele care nu sunt ținute în adăposturi sunt, după caz 

și în măsura posibilităților, protejate împotriva riscurilor 

pentru sănătatea lor. 

Alte aspecte relevante Cerințe specifice care depășesc standardele superioare: 

1.verificarea periodică a stării tehnice a echipamentelor de 

muls în vederea evitării mulsului traumatic, verificare de 

cel puțin 3 ori/an; 

2.schimbarea manșoanelor aparatelor de muls la un interval 

de maxim 4 luni; 

3.folosirea produselor de întreținerea ugerului premergător 

mulsului și post muls; 

4.efectuarea anuală a unei acțiuni suplimentare de trimaj 

pentru fiecare animal adult; 

5.Menținerea zonei de odihnă din adăpost în condiții de 

confort sporit, prin creșterea cantității minime de așternut 

cu 100%, de la 2kg/cap/zi la 4 kg/cap/zi. 
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PD-08 - MĂSURĂ PENTRU BUNĂSTAREA TINERETULUI BOVIN LA ÎNGRĂȘAT 

Cod de intervenție  PD-08 

Denumire intervenție  Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat 

Tipul de intervenție Eco-scheme(31) - Scheme pentru climă, mediu și 

bunăstarea animalelor / Articolul 31 alineatul (7) litera (b) 

– Plată compensatorie 

Indicator comun de 

realizare 

O.8. Numărul de hectare sau de unități vită mare care 

beneficiază de programe voluntare pentru climă și mediu 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune  

 

SO9 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE 

exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, 

inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure, hrănitoare 

și produse prin metode sustenabile, la reducerea deșeurilor 

alimentare, precum și la îmbunătățirea bunăstării 

animalelor și la combaterea rezistențelor antimicrobiene. 

Suprafața 1. Suprafață disponibilă tineret bovin la îngrășat:  

• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie până la 150 kg 

1,725 mp;  

• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 150-220 

kg – 1,955 mp;  

• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 221 -300 

kg – 2,07 mp;  

• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie peste 300 kg – 

2,875 mp.  

 

2. Zona de odihnă în condiții superioare de bunăstare 

trebuie să fie în condiții de confort sporit prin aplicarea 

suplimentară a 1 kg/cap/zi de material absorbant 

(așternut). 

Alocare 2023 21.027.840,00 euro - Alocarea financiară orientativă anuală 

(contribuția Uniunii în EUR);  

Cuantum unitar planificat 

2023 

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat 

fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și 

intensiv în stabulație - 98,71 EURO/UVM  
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2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de 

odihnă a animalelor - 10,81 euro/UVM euro/UVM  

 

TOTAL PACHETE/CAP = 98,71 euro +10,81 euro = 109,52 

Beneficiari eligibili Beneficiarul: 

• crescător de animale care se încadrează în categoria 

fermierilor activ (conform definiției naționale) în înțelesul 

articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 de 

stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice 

PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă 

(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 

1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, dețin animalele înregistrate în 

RNE. 

• deține o exploatație autorizată/înregistrată sanitar-

veterinar și solicită sprijin prin aceasta ecoschemă pentru 

tineret bovin la îngrășat. 

 

Criterii de eligibilitate Eco-schema pentru îngrășarea tineretului bovin se acordă 

fermierilor activi care îndeplinesc următoarele condiții: 

• să dețină un efectiv rulat/an de maximum 5000 capete de 

tineret bovin cu vârsta de maxim 32 de luni; 

• beneficiarul trebuie sa fie înregistrat în Baza de Date 

Electronică a ANSVSA și să dețină un cod de exploatație; 

• beneficiarul deține autorizare/înregistrare sanitar 

veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA; 

• livrează animalele pentru sacrificare în abatoare 

autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului 

autorității competente privind respectarea Ordinul nr. 

180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii; 

• sunt eligibile doar efectivele ieșite din exploatație către 

abatoare autorizate; 

• se angajează să respecte cerințele de bază relevante și 

cerințele specifice pe întreaga perioadă a angajamentului. 

Alte aspecte relevante Fermierii vor fi sprijiniți pentru punerea în aplicare a 

angajamentelor privind bunăstarea animalelor care 

depășesc standardele obligatorii relevante care rezultă din 

legislația națională și europeană. 

Acest sprijin este destinat să acopere costurile 

suplimentare suportate și pierderile de venituri ca urmare 

a aplicării măsurilor superioare de bunăstare a animalelor. 

  



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   21 

CIS(32) - SPRIJINUL CUPLAT PENTRU VENIT 
 

 

SECTOR VEGETAL 

 

 

PD-09 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - SOIA 

Cod de intervenție  PD-09 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Soia 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat  pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

176.000 ha 

 

Alocare financiară orientativă 

- 2023 (contribuția Uniunii în 

EUR) 

26.400.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

150 Euro/ha  

 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de 

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 
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Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și   ale Consiliului 

 

 

Criterii de eligibilitate 

• Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, 

pe teritoriul României cu respectarea definiției 

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrație și Control (IACS) și care are 

categoria de utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie 

de cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul valorifică o producție minimă anuală de 

soia prevăzută în legislația națională, către unitățile 

de procesare şi/sau utilizează producția în consumul 

propriu la nivelul fermei pentru hrana  animalelor 

deținute; 

• În cazul loturilor semincere de soia, fermierul trebuie 

să facă dovada livrării cantității minime de sămânță 

prevăzute în legislația națională; 

• Fermierul trebuie să utilizeze sămânță certificată, în 

conformitate cu legislația națională; 

• Cultura de soia se recoltează la maturitate. 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

 

Intervenția va contribui la: 

- asigurarea sustenabilității fermierilor; 

- menținerea unei suprafețe constante cultivată cu 

soia, circa 176.000 ha; 

- renunțarea la abandonul acestei culturi, costisitoare 

în ceea ce privește verigile tehnologice. 
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PD-10 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - LUCERNĂ 

Cod de intervenție  PD-10 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Lucernă 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat  pentru venit 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

121.783 ha  

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

12.300.083,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

101 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de 

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat 

pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate 

de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale 

Parlamentului European și ale       Consiliului. 

 

Criterii de eligibilitate • Beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o 



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   24 

activitate agricolă, pe teritoriul României; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrație și Control (IACS) și care are categoria 

de utilizare teren arabil; 

• Fermierul trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole 

să fie de cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie realizeze anual o producție minimă 

de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, 

respectiv granule, peleţi sau făină, sau sămânţă 

certificată prevăzută de legislația națională (15 

t/ha/an masă verde sau 3,75 t/ha fân sau produse 

derivate din fân, sau 200 de Kg de sămânță certificată, 

potrivit reglementărilor naționale); 

• Fermierul trebuie să comercializeze cel puţin 

producţia minimă de masă verde sau fân sau produse  

derivate din fân către exploataţii de creştere a 

animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, sau au 

consumat cu animalele înscrise în RNE şi/sau cu 

păsările pe care le deţin şi/sau au stocat în vederea 

consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de 

masă verde sau fân sau produse derivate din fân 

obținute în fermă; 

• Sămânța utilizată trebuie să fie certificată, în 

conformitate cu legislația națională; 

• Cultura de lucernă să fie recoltată la maturitate. 

 

Alte aspect relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil de lucernă, cuplată de producție. 

 

Intervenția va contribui la: 

- asigurarea sustenabilității fermierilor; 

- menținerea unei suprafețe constante cultivată cu 

lucernă, care să beneficieze de sprijin cuplat, de circa 

121.783 ha 
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PD-11 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - LEGUMINOASE PENTRU INDUSTRIALIZARE - 

MAZĂRE DE GRĂDINĂ, FASOLE BOABE ȘI FASOLE PĂSTĂI 

Cod de intervenție  PD-11 

Denumire 

intervenție  

Sprijin cuplat pentru venit- Leguminoase pentru industrializare 

- mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin cuplat  pentru 

venit 

Descrierea 

domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere 

obiective specifice 

PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a rezilienței 

sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii pentru a spori 

securitatea alimentară pe termen lung și diversitatea agricolă, 

precum și pentru a asigura sustenabilitatea economică a producției 

agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității 

fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 

inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și 

digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 6.300 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii 

în EUR) 

1.354.500,00 Euro 

Cuantum unitar 

planificat 2023 

215 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru 

acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în 

conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul 

cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri 

strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) 

nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și  ale Consiliului. 

Criterii de 

eligibilitate 

• Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ 

prevăzută în legislație; 
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• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe 

agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și 

Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel 

puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole  să fie de cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să utilizeze sămânța certificată, în 

conformitate cu legislația națională; 

• Fermierul trebuie să facă dovada comercializării unor cantități 

minime anuale, stabilite prin legislația națională; 

• În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, 

acesta face dovada procesării prin documente contabile interne. 

 

Alte aspecte 

relevante 

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul 

eligibil, cuplată de producția vegetală. 

Sprijinul va contribui la: 

- asigurarea menținerii nivelurilor de producție și a locurilor de 

muncă; 

- asigurarea unui venit fermierilor în vederea evitării abandonului 

activității; 

- atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de producție; 

- menținerea cantității de materie primă necesară unităților de 

procesare. 
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PD-12 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT-CÂNEPĂ 

Cod de intervenție  PD-12 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Cânepă 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin cuplat 

pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este  

950 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

232.750,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

245 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația 

națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri 

strategice PAC) și finanțate de Fondul European de 

Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale 

Parlamentului European și ale  Consiliului 

Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României cu respectarea definiției fermierului 
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activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrație și Control (IACS) și care are categoria de 

utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să dețină autorizație de cultivare și 

să respecte legislația privind cultivarea plantelor ce 

conțin substanțe stupefiante și psihotrope; 

• Cultura de cânepă să fie menținută în condiții de 

creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, 

timp de cel puțin 10 zile de la data la care se încheie 

înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele 

necesare pentru stabilirea conținutului de THC, potrivit 

regulamentelor UE; 

• Fermierul trebuie să utilizeze semințe din soiurile 

certificate, conform legislației în vigoare; 

• Fermierul să facă dovada valorificării unei producții 

minime anuale potrivit legislației naționale; 

• În situația în care fermierul are și calitatea de 

procesator, acesta face dovada procesării prin 

documente contabile proprii. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

Sprijinul va fi direcționat către producătorii agricoli care 

cultivă cânepă și va contribui la: 

- asigurarea menținerii nivelurilor de producție și a 

locurilor de muncă; 

- asigurarea unui venit fermierilor în vederea evitării 

abandonului activității; 

- atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de 

producție; 

- menținerea cantității de materie primă necesară 

unităților de procesare. 
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PD-13 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT-OREZ 

 

Cod de intervenție  PD-13 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Orez 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin cuplat 

pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât 

și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața  Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

6.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

3.630.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

605 Euro /ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația 

națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) 

și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 1305/2013 

și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale  

Consiliului. 
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Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României cu respectarea definiției fermierului 

activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrație și Control (IACS) și care are categoria de 

utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să facă dovada valorificării unei 

producții minime anuale de orez, conform legislației 

naționale; 

• În situația în care fermierul are și calitatea de 

procesator, acesta face dovada procesării prin 

documente contabile interne; 

• Fermierul trebuie să facă dovada că utilizează sămânță 

certificată, conform legislației în vigoare. 

 

Alte aspect relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

Sprijinul va fi direcționat către fermele care cultivă orez și 

va contribui la: 

- asigurarea menținerii nivelurilor de producție și a 

locurilor de muncă; 

- îmbunătățirea competitivității; 

- asigurarea unui venit pentru fermieri în vederea evitării 

abandonului activității. 
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PD-14 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT- SĂMÂNȚĂ DE CARTOF 

Cod de intervenție  PD-14 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Sămânță de cartof 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin cuplat  

pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este  

650 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

1.300.650,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

2.001 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația 

națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri 

strategice PAC) și finanțate de Fondul European de 

Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 

European și  ale Consiliului. 
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Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României cu respectarea definiției fermierului 

activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrație și Control (IACS) și care are categoria de 

utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de 

cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel 

puțin 0,3 ha; 

• Fermierul deține autorizaţie pentru producerea seminţei 

de cartof; 

• Fermierul valorifică o producție minimă de sămânţă de 

cartof/ha, prevăzută în legislația națională subsecventă; 

• Fermierul face dovada că utilizează și produce sămânţă 

de cartof certificată, conform legislației  naționale. 

 

Alte aspect relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producție. 

Sprijinul va contribui la: 

- asigurarea materialului săditor liber de boli virotice; 

- menținerea suprafețelor cultivate cu cartof pentru 

sămânță; 

- menținerea veniturilor producătorilor de sămânță de 

cartof; 

- reducerea riscului de abandon al culturilor pentru 

obținerea seminței de cartof. 
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PD-15 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - HAMEI 

Cod de intervenție  PD-15 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit -Hamei 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin cuplat 

pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

260 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

155.977,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

599,91 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația 

națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri 

strategice PAC) și finanțate de Fondul European de 

Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 

European și  ale Consiliului 

Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României cu respectarea definiției fermierului 
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activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrație și Control (IACS); 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de 

cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel 

puțin 0,1 ha; 

• Fermierul trebuie să încheie un contract fie cu o fabrică 

de bere/unitate de procesare a hameiului care asigură 

materia primă pentru producția de bere, fie cu o unitate 

de procesare în scop farmaceutic. În situația fermierilor 

care au calitatea de procesator, aceștia sunt exceptați 

de la prezentarea contractelor; 

• Fermierul trebuie să facă dovada valorificării/procesării 

unei producții minime anuale, conform legislației 

naționale. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală 

Sprijinul va fi direcționat către fermele tradiționale de 

hamei existente și va contribui la: 

- asigurarea menținerii nivelurilor de producție și a 

locurilor de muncă; 

- îmbunătățirea competitivității; 

- asigurarea unui venit fermierilor în vederea evitării 

abandonului activității; 

- atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de 

producție; 

- oportunități de dezvoltare, economice și sociale. 
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PD-16 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - SFECLA DE ZAHĂR 

Cod de intervenție  PD-16 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Sfecla de zahăr 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

20.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

18.000.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

900 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de 

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și   ale Consiliului. 
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Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă pe 

teritoriul României, cu respectarea definiției 

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrație și Control (IACS) și care are categoria 

de utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să încheie un contract de producere 

și valorificare a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr 

recunoscută potrivit legislaţiei naţionale; 

• Fermierul să asigure densitatea medie de cel puțin 6 

plante/m2; 

• Fermierul să facă dovadă comercializării unei producții 

minime prevăzute în legislația națională; 

• Fermierul să facă dovada utilizării semințelor 

certificate, conform legislației în vigoare. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producție. 

Intervenția va contribui la: 

- asigurarea sustenabilității veniturilor fermierilor; 

- menținerea producției de sfeclă de zahăr, pentru 

asigurarea cu materie primă a industriei de procesare 

 

 

  



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   37 

PD-17 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT- LEGUME CULTIVATE ÎN CÂMP PENTRU 

CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ SAU DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII (TOMATE, 

CASTRAVEȚI, ARDEI, VINETE) 

Cod de intervenție  PD-17 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit- Legume cultivate în câmp 

pentru consum în stare proaspătă sau destinate 

industrializării 

(tomate, castraveți, ardei, vinete) 

 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de 

realizare 

O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

2.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

3.200.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

1.600 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de    

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri 

strategice PAC) și finanțate de Fondul European de 

Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 
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Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului. 

 

Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe 

teritoriul României, cu respectarea definiției  

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de 

Administrație și Control (IACS) și care are categoria de 

utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să facă dovada valorificării în stare 

proaspătă sau livrării la o unitate de industrializare 

înregistrată a unei producţii minime stabilite în 

legislația națională; 

• Fermierul trebuie să facă dovada utilizării de 

sămânţă certificată, în conformitate cu legislația  

națională 

• Fermierul trebuie să cultive legume în câmp (tomate, 

castraveți, ardei (ardei gras, lung, gogoșar), vinete). 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

 

Sprijinul va contribui la: 

- aprovizionarea pieței cu legume din producția internă; 

- asigurarea necesarul de materie primă pentru fabricile 

de procesare; 

- menținerea unei alternative ocupaționale pentru 

fermieri; 

- menținerea suprafețelor cultivate cu legume în câmp; 

- menținerea veniturilor producătorilor din sectorul 

legume; 

- stimulează consumatorul român care poate aprecia 

prospețimea, gustul, aroma produselor autohtone; 

- încurajează dezvoltarea fermelor mici și mijlocii să 

rămână active în acest domeniu și contribuie la 

dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare. 
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PD-18 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - LEGUME CULTIVATE ÎN SERE ȘI SOLARII 

(TOMATE, CASTRAVEȚI, ARDEI, VINETE) 

Cod de intervenție  PD-18 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit-Legume cultivate în sere și 

solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete) 

 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

2.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

4.200.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

2.100 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația 

națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 
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Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și       ale Consiliului. 

 

Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, 

pe teritoriul României, cu respectarea definiției  

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul   Integrat 

de Administrație și Control (IACS) și care are categoria 

de utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei 

este de 0,03 ha; 

• Fermierul să facă dovada comercializării unor cantități 

minime anuale, în conformitate cu legislația  națională; 

• Fermierul să facă dovada utilizării de sămânţă 

certificată, în conformitate cu legislația națională. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

 

Sprijinul va contribui la: 

- aprovizionarea pieţei cu legume din producţia internă; 

- extinderea perioadei de producţie în vederea asigurării 

consumului intern în perioada de    extrasezon; 

- menținerea unei alternative ocupaționale pentru 

fermieri; 

- menținerea suprafețelor cu spații protejate; 

- menținerea veniturilor producătorilor din sectorul 

legume; 

- motivarea fermierilor mici și mijlocii să rămână 

în acest sector să producă legume în spații  

protejate. 
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PD-19 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT - FRUCTE (PRUNE, MERE, CIREŞE, VIŞINE, 

CAISE ȘI  PIERSICE) 

Cod de intervenție  PD-19 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit- Fructe (prune, mere, cireşe, 

vişine, caise și piersice) 

 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

12.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

6.804.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

567 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de 

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 
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Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și   ale Consiliului. 

Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă 

pe teritoriul României, cu respectarea definiției     

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrație și Control (IACS); 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,1 ha; 

• Sprijinul cuplat pentru fructele destinate consumului 

în stare proaspătă, cât și pentru industrializare, se 

acordă fermierilor activi care exploatează livezi de 

prun, măr, cireş, vişin, cais și piersic; 

• Fermierul trebuie să facă dovada valorificării 

fructelor, atât în stare proaspătă, cât și pentru   

industrializare; 

• Fermierul trebuie să facă dovada valorificării unei 

producții minime per hectar per an, în cazul   fructelor 

pentru industrializare sau consum în stare proaspătă, 

conform legislației naționale. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

  

Susținerea producției de fructe destinate atât 

consumului în stare proaspătă, cât pentru industrializare 

se   impune datorită: 

- necesității asigurării unor cantități însemnate de 

fructe în stare proaspătă pentru aprovizionarea 

piețelor; 

- necesității de a asigura cu materie primă unitățile de 

procesare, pentru a le crea posibilitatea să lucreze la 

capacitate maximă în perioada de valorificare a 

fructelor. 
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PD-20 - SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT- SEMINȚE PENTRU PLANTE FURAJERE 

Cod de intervenție  PD-20 

Denumire intervenție  Sprijin cuplat pentru venit- Semințe pentru plante 

furajere 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.10. Numărul de hectare care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Suprafața Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 

6.000 ha 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

1.200.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

200 Euro/ha 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de 

legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru 

planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune 

(planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și   ale Consiliului. 
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Criterii de eligibilitate • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă 

pe teritoriul României, cu respectarea definiției     

fermierului activ prevăzută în legislație; 

• Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei 

suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrație și Control (IACS) și care are categoria 

de utilizare teren arabil; 

• Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață 

de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de 

cel puțin 0,3 ha; 

• Fermierul trebuie să facă dovadă comercializării unei 

producții minime, în conformitate cu legislația  

națională; 

• Fermierul trebuie să dețină autorizaţie pentru 

producerea de semințe de plante furajere; 

• Fermierul să facă dovada utilizării seminței 

certificate, conform legislației. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală. 

Intervenția va contribui la: 

- asigurarea sustenabilității veniturilor fermierilor 

constituie o alternativă la loturile semincere; 

- asigurarea de minimum necesar de semințe de plante 

furajere. 
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SECTOR ZOOTEHNIC 

 

 

PD-21 - SPRJIN CUPLAT PENTRU VENIT - VACI DE LAPTE 

Cod de intervenție  PD-21 

Denumire intervenție  Sprjin cuplat pentru venit - vaci de lapte 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.11. Numărul de capete care beneficiază de sprijin 

cuplat  pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Efectiv  Efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este 

300000 capete 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

101.400.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

338 Euro 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de  

legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European si al  Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

in cadrul Politicii Agricole Comune (planurile strategice 

PAC) si finantate de Fondul European de Garantare 

Agricola (FEGA) si de Fondul European Agricol pentru 
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Dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 si (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European si     ale Consiliului 

 

Criterii de eligibilitate Sprijinul se acordă fermierilor activi, crescători de 

animale din speciile bovine, care desfășoară o activitate  

agricolă, pe teritoriul României, şi care îndeplinesc 

următoarele condiții de eligibilitate: 

 

1. să dețină un efectiv de minimum 5 capete vaci de 

lapte sau minimum 10 capete vaci de lapte, în funcţie 

de zonă, şi maximum 250 de capete vaci de lapte, pe 

beneficiar, în exploataţii cu  cod ANSVSA; 

2. animalele trebuie să aibă vârsta de maximum 10 ani; 

3. să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 4 luni 

de la data-limită de depunere fără penalizări a 

cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu 

cod ANSVSA menţionate în cerere; 

4. efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data 

depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 

prima zi a perioadei de reţinere; 

5. să aibă încheiat un contract pe o perioadă de 

minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice 

de plată, cu un prim-cumpărător recunoscut de 

autoritatea competentă şi cel puţin un document 

fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în 

care producătorul deţine unitate proprie de 

procesare a laptelui, 

6. să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a 

mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă 

livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, 

precum şi copie de pe certificatul constatator emis de 

ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, 

respectiv procesare lapte; 

7. în cazul vânzărilor valorificării laptelui către 

consumatorul final, să deţină carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, 

precum și documentele specifice prevăzute     de 

legislația sanitar-veterinară în vigoare, care 

reglementează activităţile de obţinere a produselor 

alimentare de origine animală. 

8. să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod 

ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu 

modificările si completările ulterioare; 

9. vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să 
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fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al 

rasei, secţiunea principală sau suplimentară. 

 

Solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci 

de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 

250 de capete vaci de lapte. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți cuplate de 

producție unice pe cap de animal eligibil. 

 

Sprijinul va contribui la: 

- reducerea deficitului balanței comerciale; 

- îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a 

calității produselor furnizate; 

- evitarea abandonului activităților agricole, prevenirea 

migrației din mediul rural și a depopulării satelor, 

reînnoirea generațiilor în managementul fermelor; 

- menținerea locurilor de muncă în sectorul 

agroalimentar pe întreg teritoriul, contribuind astfel la 

consolidarea vieții socio-economice în zonele rurale; 

- asigurarea securității și siguranța alimentară; 

- îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a 

calității produselor furnizate; 

- evitarea abandonului activităților agricole, prevenirea 

migrației din mediul rural și a depopulării satelor, 

reînnoirea generațiilor în managementul fermelor; 

- menținerea locurilor de muncă în sectorul 

agroalimentar pe întreg teritoriul, contribuind astfel la 

consolidarea vieții socio-economice în zonele rurale. 
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PD-22 - SPRJIN CUPLAT PENTRU VENIT- CARNE VITĂ 

Cod de intervenție  PD-22 

Denumire intervenție  Sprjin cuplat pentru venit- carne vită 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.11. Numărul de capete care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Efectiv  Efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este 

80000 capete 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

22.320.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

279 Euro/cap 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de    

legislația naționala, în conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European si al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre În cadrul Politicii Agricole Comune (planurile 

strategice PAC) şi finanțate de Fondul European de 

Garantare Agricola (FEGA) si de Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 si (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European si  ale Consiliului. 

Criterii de eligibilitate Sprijinul se acordă fermierilor activi, crescători de 
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animale din speciile bovine, care desfășoară o activitate     

agricolă, pe teritoriul României, şi care îndeplinesc 

următoarele condiții de eligibilitate: 

 

1. dețin un efectiv de animale de minimum 10 şi 

maximum 250 de capete taurine de carne adulte/ 

beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA; 

2. solicitanţii care dețin un efectiv mai mare de 250 de 

capete taurine de carne adulte beneficiază de SCZ 

calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine 

de carne; 

3. vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de 

carne, dacă până la vârsta de 48 de luni nu au niciun 

produs înregistrat în RNE și în baza de date a 

Registrului Genealogic, nu vor primi sprijin cuplat 

zootehnic  pe toată perioada de exploatare; 

4. vacile de carne și vacile metise cu rase de carne, dacă 

în ultimele 24 de luni nu au niciun produs înregistrat 

în RNE și în baza de date a Registrului Genealogic, nu 

vor primi sprijin cuplat zootehnic pe toată perioada   

de exploatare; 

5. animalele din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care 

beneficiarul solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de 

maximum 12 ani vacile de carne, respectiv maximum 

6 ani taurii de carne; 

6. să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod 

ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

7. animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menţinute, pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la 

data limită de depunere fără penalizări a cererii unice 

de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA 

menţionate în cerere; 

8. efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul 

Național al Exploatației la data depunerii cererii unice 

de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de 

reţinere;  

9. vacile de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să 

fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al 

rasei, secţiunea principală sau suplimentară, iar 

taurii de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să 

fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secţiunea 

principală. 
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Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice cuplate 

pe producție pe cap de animal eligibil. 

Sprijinul va contribui la: 

- redresare pieței de carne prin sprijinirea crescătorilor 

de taurine carne; 

- îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a 

calității produselor furnizate; 

- evitarea abandonului activităților agricole, prevenirea 

migrației din mediul rural și a depopulării satelor, 

reînnoirea generațiilor în managementul fermelor; 

- menținerea locurilor de muncă în sectorul 

agroalimentar pe întreg teritoriul, contribuind astfel 

la consolidarea vieții socio-economice în zonele rurale; 

- asigurarea securității și siguranței alimentare. 
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PD-23 - SPRJIN CUPLAT PENTRU VENIT – BIVOLIȚE DE LAPTE 

Cod de intervenție  PD-23 

Denumire intervenție  Sprjin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.11. Numărul de capete care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare. 

 

Efectiv animale Efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este  

12000 capete 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

2.030.280,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

169,19 Euro/cap 

Beneficiari eligibili Pentru acordarea plății, solicitanții trebuie să 

îndeplinească condițiile eligibilitate prevăzute atât de 

legislația națională cât și de Regulamentul UE nr. 

2021/2115 al Parlamentului European si al Consiliului de 

stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

în cadrul Politicii Agricole Comune (planurile strategice 

PAC) şi finanțate de Fondul European de  Garantare 

Agricola (FEGA) şi de Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 si (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European și ale Consiliului. 
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Criterii de eligibilitate • Fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul 

României (se acordă fermierilor activi, crescători de  

animale din speciile bovine); 

• Să dețină animale (bivolițe adulte); 

• Bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie 

menţinute în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA 

menţionate în cerere, pe o perioadă de reţinere de 4 

luni de la data-limită de depunere fără penalizări a 

cererii unice de plată; 

• Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul 

Național al Exploatației la data depunerii cererii unice 

de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de 

reţinere;  

• Fermierul trebuie să deţină registrul individual al 

exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

429/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

• bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie 

să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al 

rasei, secţiunea principală sau suplimentară. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice cuplate 

pe producție pe cap de animal eligibil. 

Sprijinul va contribui la: 

- îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a 

calității produselor furnizate; 

- evitarea abandonului activităților agricole, 

prevenirea migrației din mediul rural și a depopulării 

satelor, reînnoirea generațiilor în managementul 

fermelor; 

- menținerea locurilor de muncă în sectorul 

agroalimentar pe întreg teritoriul, contribuind astfel 

la consolidarea vieții socio-economice în zonele 

rurale; 

- asigurarea securității și siguranței alimentare. 
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PD-24 - SPRJIN CUPLAT PENTRU VENIT – OVINE-CAPRINE 

Cod de intervenție  PD-24 

Denumire intervenție  Sprjin cuplat pentru venit – ovine-caprine 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.11. Numărul de capete care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Efectiv  Efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este  

4 000 000 capete 

 

Alocare financiară orientativă 

– 2023 (contribuția Uniunii în 

EUR) 

80.000.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

20 Euro/cap 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de    

legislația naționala, în conformitate cu Regulamentul 

UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European si al  

Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul 

pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate 

de statele membre in cadrul Politicii Agricole Comune 

(planurile strategice PAC) şi finanțate de Fondul 

European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de 

abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi (UE) 

nr. 1307/2013 ale Parlamentului European şi ale 
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Consiliului. 

 

Criterii de eligibilitate Fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul 

României. 

 

Se acordă fermierilor activi, crescători de animale din 

speciile ovine;  

 

Să dețină animale: 

• un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de 

femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv pe beneficiar cu 

excepția celor din UAT-urile din zona montană pentru 

care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 

şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci inclusiv 

pe beneficiar; 

• animalele din exploataţie pentru care beneficiarul 

solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 

31 martie a anului de solicitare; 

• animalele din exploataţie pentru care beneficiarul 

solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, 

respectiv 6 ani la berbeci; 

• efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul 

Național al Exploatației; 

• să deţină registrul individual al exploataţiei 

completat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu modificările si 

completările ulterioare; 

• animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile 

de la data-limită de depunere a cererii unice de plată 

fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod 

ANSVSA menţionată/ menţionate în cerere; 

• efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data 

depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 

prima zi a perioadei de reţinere; 

• berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

înscrişi în registrul genealogic al rasei, secţiunea 

principală; 

• efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în 

registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau 

suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă 

raportul de sexe de minimum un berbec înscris în 

registrul genealogic al aceleiași rase, secţiunea 

principală, la 35 de femele ovine; 
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• efectivul de femele ovine neînscrise şi neînregistrate 

într-un registru genealogic pentru care se solicită SCZ 

respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu 

certificat de origine la 35 de femele ovine. 

• solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete 

femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCZ 

calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele 

ovine şi/sau berbeci. 

 

Fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul 

României. 

 

Se acordă fermierilor activi, crescători de animale din 

speciile caprine; 

 

• solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 50 şi 

maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi 

de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii 

cu cod ANSVSA; 

• animalele din exploatație pentru care beneficiarul 

solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 

martie a anului de solicitare; 

• solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete 

de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie 

beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 

de capete de femele caprine şi/sau ţapi de 

reproducţie; 

• femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie din 

exploataţia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul 

solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele 

şi, respectiv, 6 ani ţapii de reproducţie la data-limită 

de depunere a cererii unice de plată fără penalizări; 

• efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul 

Național al Exploatațiilor; 

• să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod 

ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu 

modificările si completările ulterioare; 

• femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru 

care se solicită SCZ trebuie să fie 

menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 

100 de zile de la data-limită de depunere fără 

penalizări a cererilor unice de plată, în 

exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA 

menţionată/menţionate în cerere; 
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• efectivul de animale pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data 

depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 

prima zi a perioadei de reţinere; 

• ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi 

în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală; 

• efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în 

registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau 

suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă 

raportul de sexe de minimum un ţap înscris în registrul 

genealogic al aceleiaşi rase, secţiunea principală, la 

35 de femele caprine; 

• efectivul de femele caprine neînscrise şi 

neînregistrate într-un registru genealogic, pentru 

care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de 

minimum un ţap cu certificat de origine la 35 de 

femele caprine. 

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice cuplate 

pe producție pe cap de animal eligibil. 

 

Sprijinul va contribui la: 

- îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a 

calității produselor furnizate; 

- evitarea abandonului activităților agricole, 

prevenirea migrației din mediul rural și a depopulării 

satelor, reînnoirea generațiilor în managementul 

fermelor; 

- menținerea locurilor de muncă în sectorul 

agroalimentar pe întreg teritoriul, contribuind astfel 

la consolidarea vieții socio-economice în zonele 

rurale; 

- asigurarea securității și siguranței alimentare. 
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PD-25 - SPRJIN CUPLAT PENTRU VENIT PENTRU VIERMII DE MĂTASE 

Cod de intervenție  PD-25 

Denumire intervenție  Sprjin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase 

Tipul de intervenție CIS(32) - Sprijinul cuplat pentru venit 

Indicator comun de realizare O.11. Numărul de capete care beneficiază de sprijin 

cuplat pentru venit 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

 

Efectiv  Efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este  

172.900 capete 

 

Alocare financiară 

orientativă – 2023 

(contribuția Uniunii în EUR) 

29.393,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,17 Euro/cap vierme de mătase 

Beneficiari eligibili Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de 

legislația națională, in conformitate cu Regulamentul UE 

nr. 2021/2115 al Parlamentului European si al Consiliului 

de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele membre 

în cadrul Politicii Agricole Comune (planurile strategice 

PAC) şi finanțate de Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA) şi de Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a 
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Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi (UE) nr. 1307/2013 

ale Parlamentului European si ale Consiliului. 

 

Criterii de eligibilitate Fermierul desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul 

României.  

Se acordă fermierilor activi care: 

• achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi 

de mătase/cutie de la unităţi autorizate sanitar 

veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi 

crude mătase; 

• au un contract încheiat de livrare cu o unitate de 

procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 

kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de 

ouă de viermi de mătase eclozionabile. 

În cazul procesării prin terţi, Unitatea de 

procesare/Operatorul din domeniu are ca obiect de 

activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea 

fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de 

ţesături.  

 

Alte aspecte relevante Intervenția presupune acordarea unei plăți unice 

aferentă unei producţii minime de 15 kg gogoși 

crude/cutie  de ouă de 10 grame. 

 

Cuantumul unitar este stabilit pe cap de vierme, dar în 

vederea simplificării procedurii administrative plata se 

acordă pe kilogram de gogoși crude, conform  următoarei 

formule de conversie 1kg gogoși crude = 455 viermi de 

mătase. 

 

Intervenția vizează sprijinirea crescătorilor pentru a 

putea a face faţă concurenței producătorilor din țările 

terțe care produc    gogoși la prețuri foarte mici, dar de o 

calitate mai scăzută decât cele produse în Europa. 

Chiar dacă producția de gogoși de mătase a scăzut, se 

dorește încurajarea fermierilor în vederea creșterii 

producției, contribuind astfel la dezvoltarea zonelor 

rurale și a industriei textile. 
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INTERVENȚII SECTORIALE IMPLEMENTATE DE APIA DIN FEGA 
 

IS-LF-01- INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE, CERCETARE ȘI 

PRODUCȚIE EXPERIMENTALĂ ȘI INOVATOARE, METODE ȘI ALTE ACȚIUNI 

Cod de intervenție  IS-LF-01 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale, cercetare și 

producție experimentală și inovatoare, metode și alte 

acțiuni 

Tipul de intervenție INVRE(47(1)(a)) - investiții în active corporale și 

necorporale, cercetarea și metode experimentale și 

inovatoare de producție, precum și alte acțiuni 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume și care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției. 

Cheltuielile eligibile se vor plăti în baza costurilor reale 

suportate, susținute de documente justificative cum ar fi: 

contracte, convenții, facturi, ordine de plată, extrase de 

cont etc. 

Criterii de eligibilitate Ajutorul se va acorda organizațiilor de producători 

recunoscute în baza art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 

1308/2013 care au constituit un fond operațional 

menționat la art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 

și are în aplicare 

un program operațional așa cum este prevăzut la art. 50 

din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021. 

Programele operaționale trebuie aprobate de autoritatea 

competentă în termenele prevăzute de legislația 

comunitară. 

Programele operaționale se vor executa pe perioade 

anuale, care vor începe la 1 ianuarie și se vor încheia la 31 

decembrie. Ele pot fi totale sau parțiale. 
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Investițiile în active corporale se efectuează la sediul 

beneficiarului sau, după caz, la sediul membrilor săi 

producători sau al filialelor sale care respectă cerința 

referitoare la procentajul de 90 %. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu și 

cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de 

coacere și nerecoltarea să nu depășească o treime din 

totalul cheltuielilor (art. 50 alin. (7) lit. a), b), c) și d) din 

Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 

Alte aspecte relevante Activele finanțate în cadrul programului operațional: 

- se vor utiliza în conformitate cu natura lor și cu 

obiectivele beneficiarului și utilizarea preconizată de către 

beneficiar, astfel cum sunt descrise în intervențiile 

aferente din planul strategic PAC și, după caz, în 

programul operațional aprobat; 

- fără a se aduce atingere prevederilor ce țin de activele 

pentru care au fost sprijinite investițiile, activele corporale 

și necorporale achiziționate rămân atât în proprietatea 

beneficiarului, cât și în posesia acestuia până la sfârșitul 

perioadei de amortizare fiscală sau pe parcursul unei 

perioade de cel puțin 5 ani ținând cont de natura activelor. 

Cheltuielile eligibile trebuie să contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor referitoare la valorile de 15% (legate de 

mediu) și de cele de 2%( legate de cercetare) din 

cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale. 
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IS-LF-02 SERVICII DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ, ÎN SPECIAL ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE TEHNICILE DURABILE DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR ȘI A BOLILOR 

Cod de intervenție  IS-LF-02 

Denumire intervenție  Servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea 

ce privește tehnicile durabile de combatere a dăunătorilor 

și a bolilor 

Tipul de intervenție ADVI1(47(1)(b)) - servicii de consiliere și asistență tehnică, 

în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de 

combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a 

produselor de protecție a plantelor și a produselor pentru 

sănătatea animalelor, atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, obligațiile angajatorilor și 

securitatea și sănătatea în muncă 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume și care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

XCO Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea 

inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și 

prin încurajarea adoptării acestor măsuri 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției. 

Cheltuielile eligibile se vor plăti în baza costurilor reale 

suportate, susținute de documente justificative cum ar fi: 

contracte, convenții, facturi, ordine de plată, extrase de 

cont etc. 

Criterii de eligibilitate Asistența financiară acordată de Uniunea Europeană este 

cea prevăzută la art. 52 din cadrul Regulamentului nr. 

2115/2021. 

Asistența financiară a Uniunii va limitată la 50% din 

cheltuieli, totuși poate ajunge la: 

- 60% pentru OP care respectă prevederile de la art. 52 alin. 

(3); 

- 80% pentru cheltuielile legate de obiectivul de la art. 46 

lit.d) respectiv cercetarea și dezvoltarea dacă cheltuielile 

respective acoperă cel puțin 5% din cheltuielile aferente 

PO; 
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- 100% pentru OP care respectă dispozițiile alin. (6) ale art. 

52 din Regulamentul nr. 2115/2021. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 

% (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din 

producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din 

valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei 

organizații de producători. Pentru fiecare PO trebuie să se 

respecte următoarele: cel puțin 15% din cheltuieli trebuie 

să vizeze acțiuni legate de mediu, să cuprindă cel puțin trei 

acțiuni legate de mediu și cel puțin 2% din cheltuieli să 

vizeze intervenții legate de cercetare. 

Ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează 

investițiile de la art 47 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 

2115/2021. 

Alte aspecte relevante Cheltuielile eligibile trebuie să contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor referitoare la valorile de 15% (legate de 

mediu) și de cele de 2%( legate de cercetare) din 

cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale. 

 

  



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   63 

 

IS-LF-03 FORMARE, INCLUSIV ÎNDRUMAREA ȘI SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI, TEHNICI 

DURABILE DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR ȘI A BOLILOR, UTILIZAREA DURABILĂ A 

PRODUSELOR FITOSANITARE ȘI ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Cod de intervenție  IS-LF-03 

Denumire intervenție  Formare, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practici, 

tehnici durabile de combatere a dăunătorilor și a bolilor, 

utilizarea durabilă a produselor fitosanitare și atenuarea 

schimbărilor climatice 

Tipul de intervenție TRAINCO(47(1)(c)) - formare, inclusiv îndrumare 

profesională și schimb de bune practici, în special în ceea 

ce privește tehnicile sustenabile de control al dăunătorilor 

și al bolilor, utilizarea sustenabilă a produselor de 

protecție a plantelor și pentru sănătatea animalelor, 

precum și utilizarea platformelor de tranzacționare 

organizate și a schimburilor de mărfuri pe piața la vedere 

și la termen 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume, care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

XCO Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea 

inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și 

prin încurajarea adoptării acestor măsuri 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 

și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. 

(7) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021. 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau 
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ale OP înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 

50 % din cheltuielile suportate efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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IS-LF-04 - ACȚIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SUSTENABILITĂȚII ȘI A EFICIENȚEI 

TRANSPORTĂRII ȘI DEPOZITĂRII PRODUSELOR 

Cod de intervenție  IS-LF-04 

Denumire intervenție  Acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței 

transportării și depozitării produselor 

Tipul de intervenție TRANS(47(1)(e)) - acțiuni pentru îmbunătățirea 

sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării 

produselor 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume, care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Cheltuielile eligibile se vor plăti în baza costurilor reale 

suportate, susținute de documente justificative cum ar fi: 

contracte, convenții, facturi, ordine de plată, extrase de 

cont etc. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 

și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. 

(7) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021. 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau 

ale OP înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 

50 % din cheltuielile suportate efectiv. 
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Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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IS-LF-05  PROMOVARE, COMUNICARE ȘI COMERCIALIZARE 

Cod de intervenție  IS-LF-05 

Denumire intervenție  Promovare, comunicare și comercializare 

Tipul de intervenție PROMO(47(1)(f)) - promovare, comunicare și marketing, 

inclusiv acțiuni și activități care vizează în special 

sensibilizarea consumatorilor în privința sistemelor de 

calitate ale Uniunii și a importanței alimentației 

sănătoase, precum și diversificarea și consolidarea piețelor 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume, care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 

și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. 

(7) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau 

ale OP înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 

50 % din cheltuielile suportate efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 
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46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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IS-LF-06 ACȚIUNI DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI DE ADAPTARE LA 

ACESTEA 

Cod de intervenție  IS-LF-06 

Denumire intervenție  Acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare 

la acestea 

Tipul de intervenție CLIMA(47(1)(i)) - acțiuni de atenuare a schimbărilor 

climatice și de adaptare la acestea 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume, care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la  

adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de 

gaze cu 

efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, 

precum și prin promovarea energiei sustenabile 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele:  

- cel puțin 15 % din cheltuieli vizează intervențiile legate 

de obiectivele menționate la articolul 46 literele (e) și (f) 

din Regulamentul nr. 2115/2021, respectiv: (e) 

promovarea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor 

metode și tehnici de producție care respectă mediul, a 

unor practice de producție reziliente la dăunători și la boli, 

a reducerii deșeurilor și a deșeurilor și a utilizării și 

gestionării ecologice a subproduselor, inclusiv a reutilizării 

și valorizării acestora, a protecției și consolidării 

biodiversității și a utilizării durabile a resurselor naturale, 

în special a protecției apei, solului și aerului; (f) contribuția 

la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la 

acestea.  

- programul operațional cuprinde trei sau mai multe acțiuni 

legate de obiectivele menționate la articolul 46 literele (e) 

și (f);  

- cel puțin 2 % din cheltuieli vizează intervențiile legate de 

obiectivul menționat la articolul 46 litera (d) din 
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Regulamentul nr. 2115/2021, respectiv, cele legate de 

cercetare și dezvoltarea unor metode de producție 

durabile inclusiv în ceea ce privește rezistența la 

dăunători, precum și atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, și a unor practici și tehnici de 

producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea 

economică și să consolideze evoluțiile pieței. 

 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau 

ale OP înseși ori ale ambelor plătite 

efectiv și limitate la 50 % din cheltuielile suportate efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, cu 

condiția ca cuantumul care depășește procentul relevant 

să fie utilizat numai pentru una sau mai multe intervenții 

legate de obiectivele legate de criză (articolul 46 lit. (d), 

(e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Alte aspecte relevante În cazul în care cel puțin 80 % din membrii unei organizații 

de producători fac obiectul unuia sau mai multor 

angajamente identice de agromediu și climă sau de 

agricultură ecologică prevăzute în capitolul IV– TIPURI DE 

INTERVENȚII PENTRU DEZVOLTARE RURALA, din 

Regulamentul nr. 2115/2021, 

fiecare dintre aceste angajamente este considerat drept 

acțiune pentru minimul de trei menționat la lit. b), alin.7 

art. 50 din același regulament. 
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IS-LF-07 IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME DE TRASABILITATE ȘI CERTIFICARE, ÎN 

SPECIAL MONITORIZAREA CALITĂȚII PRODUSELOR VÂNDUTE CONSUMATORILOR FINALI 

Cod de intervenție  IS-LF-07 

Denumire intervenție  Implementarea unor sisteme de trasabilitate și 

certificare, în special monitorizarea calității produselor 

vândute consumatorilor finali 

Tipul de intervenție TRACE(47(1)(h)) - implementarea unor sisteme de 

trasabilitate și certificare, în special monitorizarea 

calității produselor vândute consumatorilor finali 

Indicator comun de realizare O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu 

teritorial organizațiilor de producători - OP din sectorul 

fructe legume, care derulează un program operațional - 

PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 

și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate 

de cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de 

pe piață, recoltarea înainte de 

coacere și nerecoltarea să nu depășească o treime din 

totalul cheltuielilor (art. 50 alin. (7) lit. a), b), c) și d) din 

Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la 

articolul 51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale 

membrilor OP sau ale OP înseși ori ale ambelor plătite 

efectiv și limitate la 50 % din cheltuielile suportate 

efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Această limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 
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relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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IS-LF-08 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI GESTIONARE A CRIZELOR PE PIAȚA FRUCTELOR ȘI 

LEGUMELOR 

Cod de intervenție  IS-LF-08 

Denumire intervenție  Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor 

și legumelor 

Tipul de intervenție WITHD(47(2)(f)) - retragerea de pe piață în vederea 

distribuirii gratuite sau cu alte destinații, inclusiv, acolo unde 

este necesar, prelucrarea pentru a facilita retragerea 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe legume, 

care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili

  

Organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute 

care pun în aplicare un program operațional aprobat pot 

solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Intervenția este valabilă doar în sectorul fructelor și 

legumelor și numai în ceea ce privește produsele perisabile 

care nu pot fi depozitate pentru o perioadă îndelungată în 

etapa lor comercială normală fără refrigerare. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu și 

cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. (7) 

lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 51 

alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau ale OP 

înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 50 % din 

cheltuielile suportate efectiv. 
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Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 % 

din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații 

de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, cu 

condiția ca cuantumul care depășește procentul relevant să 

fie utilizat numai pentru una sau mai multe intervenții legate 

de obiectivele legate de criză (articolul 46 lit. (d), (e), (f), 

(h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Alte aspecte relevante Retragerile de pe piață reprezintă o compensare financiară 

pentru produsele nepuse în vânzare în perioadă de criză sau 

pentru prevenirea acestora. 

Retragerile de fructe și de legume de pe piață nu trebuie să 

depășească 5 % din volumul producției comercializate a 

fiecărei organizații de producători. Cantitățile retrase se pot 

elimina prin: 

- distribuirea gratuită către organizații și fundații de caritate 

agreate în acest scop de SM, pentru a fi utilizate în cadrul 

activităților lor de sprijinire a persoanelor al căror drept la 

asistență publică este recunoscut de dreptul intern, în special 

deoarece le lipsesc mijloacele adecvate de subzistență; 

- distribuirea gratuită către unități penitenciare, școli și 

instituții publice de învățământ, către instituțiile menționate 

la art.22 din Reg. (UE) nr. 1308/2013, către tabere de 

vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de 

bătrâni desemnate de SM, care iau toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că respectivele cantități distribuite în 

acest fel sunt în plus față de cantitățile achiziționate în mod 

obișnuit de astfel de unități. 
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IS-LF-09 RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE, CARE CONSTĂ ÎN RECOLTAREA TOTALĂ, 

PE O ANUMITĂ SUPRAFAȚĂ, A PRODUSELOR NECOAPTE ȘI NECOMERCIALIZABILE CARE 

NU AU SUFERIT NICIO ALTERARE ÎNAINTE DE RECOLTAREA ÎNAINTE DE COACERE 

Cod de intervenție  IS-LF-09 

Denumire intervenție  Recoltarea înainte de coacere, care constă în recoltarea 

totală, pe o anumită suprafață, a produselor necoapte și 

necomercializabile care nu au suferit nicio alterare 

înainte de recoltarea înainte de coacere 

Tipul de intervenție GREEN(47(2)(g)) - recoltarea înainte de coacere, care 

constă în recoltarea totală, pe o anumită suprafață, a 

produselor necoapte și necomercializabile care nu au 

suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de 

coacere, din cauza unor motive climatice, a bolilor sau din 

alte motive 

Indicator comun de realizare O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu 

teritorial organizațiilor de producători - OP din sectorul 

fructe legume, care derulează un program operațional - 

PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Se va acorda sprijin organizațiilor de producători din 

sectorul fructe și legume pentru recoltarea înainte de 

coacere, care constă în recoltarea totală, pe o anumită 

suprafață, a produselor necoapte și necomercializabile 

care nu au suferit nicio alterare înainte de recoltarea 

înainte de coacere, din cauza unor motive climatice, a 

bolilor sau din alte motive. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 
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și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate 

de cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de 

pe piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să 

nu depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 

alin. (7) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la 

articolul 51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale 

membrilor OP sau ale OP înseși ori ale ambelor plătite 

efectiv și limitate la 50 % din cheltuielile suportate 

efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 

Statul membru se asigură: 

a) că suprafața în cauză a fost bine întreținută, că nu a 

fost efectuată nicio recoltare, că produsul este bine 

dezvoltat, nu este deteriorat și, în general, ar fi de o 

calitate bună, corectă și vandabilă;  

b) că produsele recoltate nu sunt denaturate; 

c) că intervenția de care este responsabilă OP nu are 

niciun impact negativ asupra mediului sau consecințe 

negative în ceea ce privește protecția plantelor; 

d) dacă plantele care produc fructe și legume au o 

perioadă de recoltare care depășește o lună, 

recoltarea înainte de coacere ar putea avea loc după 

începerea recoltării obișnuite; 

e) intervențiile de recoltare înainte de coacere și de 

nerecoltare nu pot fi implementate simultan pentru 

același produs și pentru 

aceeași suprafață într-un anumit an. 

Alte aspecte relevante Se va avea în vedere că aceste intervenții sunt în plus față 

de practicile de cultivare normale, că diferă de acestea și 

vizează 100 % din producția preconizată a produsului în 

cauză pe o anumită parcelă. 

Totodată, se va avea în vedere că intervențiile de 

recoltare înainte de coacere sunt implementate în 

perioadele de vegetație, înainte ca produsul să ajungă în 

etapa în care este vandabil, și nu se implementează în 
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cazul produselor a căror recoltare obișnuită a început 

deja. 

Se va exclude compensația financiară pentru intervențiile 

de nerecoltare implementate în cazul în care, din zona 

respectivă, în cursul ciclului de producție normal, a fost 

obținută producție comercială. 

Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere vizează 

numai produsele care se află fizic pe câmp și care se 

recoltează efectiv înainte de coacere. 
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IS-LF-10 NERECOLTAREA, CARE CONSTĂ ÎN ÎNCETAREA ACTUALULUI CICLU DE PRODUCȚIE 

DE PE SUPRAFAȚA ÎN CAUZĂ CÂND PRODUSUL ESTE BINE DEZVOLTAT ȘI ESTE INTACT, DE 

O CALITATE BUNĂ, CORECTĂ ȘI VANDABILĂ, FIIND EXCLUSĂ DISTRUGEREA PRODUSELOR 

DIN CAUZA UNUI FENOMEN CLIMATIC 

Cod de intervenție  IS-LF-10 

Denumire intervenție  Nerecoltarea, care constă în încetarea actualului ciclu de 

producție de pe suprafața în cauză când produsul este bine 

dezvoltat și este intact, de o calitate bună, corectă și 

vandabilă, fiind exclusă distrugerea produselor din cauza 

unui fenomen climatic 

Tipul de intervenție NOHAR(47(2)(h)) - nerecoltarea, care constă în încetarea 

actualului ciclu de producție de pe suprafața în cauză când 

produsul este bine dezvoltat și este intact, de o calitate 

bună, corectă și vandabilă, fiind exclusă distrugerea 

produselor din cauza unui fenomen climatic sau a unei boli 

Indicator comun de realizare O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază de 

sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe legume, 

care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute 

care pun în aplicare un program operațional aprobat pot 

solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Se va acorda sprijin organizațiilor de producători din sectorul 

fructe și legume pentru nerecoltarea producției care constă 

în încetarea actualului ciclu de producție de pe suprafața în 

cauză când produsul este bine dezvoltat și este de o calitate 

bună, corectă și vandabilă, fiind exclusă distrugerea 

produselor din cauza unui fenomen climatic sau a unei boli. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu și 

cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 
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cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. (7) 

lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau ale 

OP înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 50 % din 

cheltuielile suportate efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 % 

din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații 

de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, cu 

condiția ca cuantumul care depășește procentul relevant să 

fie utilizat numai pentru una sau mai multe intervenții legate 

de obiectivele legate de criză (articolul 46 lit. (d), (e), (f), 

(h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Statul membru se asigură: 

a) că intervenția de care este responsabilă organizația de 

producători nu are niciun impact negativ asupra mediului sau 

consecințe negative în ceea ce privește protecția plantelor;  

b) dacă plantele care produc fructe și legume au o perioadă 

de recoltare care depășește o lună, nerecoltarea ar putea 

avea loc chiar dacă din zona respectivă, în cursul ciclului de 

producție normal, a fost obținută producție comercială;  

c) cu excepția cazului menționat mai sus, intervențiile de 

recoltare înainte de coacere și de nerecoltare nu pot fi 

implementate simultan pentru același produs și pentru 

aceeași suprafață într-un anumit an. 

Alte aspecte relevante OP trebuie să notifice în prealabil autorităților competente 

din statul membru, în scris sau prin mijloace electronice, 

intenția de a nu recolta. 

Interdicția de a se acorda sprijin în sectorul fructelor și 

legumelor dacă a fost obținută deja o parte semnificativă din 

producția comercială. 
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IS-LF-11 ASIGURAREA PRODUCȚIEI ȘI A RECOLTELOR, CARE CONTRIBUIE LA 

PROTEJAREA VENITURILOR PRODUCĂTORILOR 

Cod de intervenție  IS-LF-11 

Denumire intervenție  Asigurarea producției și a recoltelor, care contribuie la 

protejarea veniturilor producătorilor 

Tipul de intervenție HARIN(47(2)(i)) - asigurarea recoltelor și a producției, care 

contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în 

cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de 

fenomene climatice nefavorabile, de boli sau de infestări 

cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către 

beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea 

riscurilor 

Indicator comun de 

realizare 

O.35. Numărul de programe operaționale care beneficiază 

de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu teritorial 

organizațiilor de producători - OP din sectorul fructe 

legume, care derulează un program operațional - PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Această intervenție contribuie la protejarea veniturilor 

producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre 

naturale, fenomene climatice nefavorabile, boli sau 

infestări cu dăunători, garantâdu-se faptul că beneficiarii 

iau măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor. 

Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate de 

mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de mediu 

și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții legate de 

cercetare, iar cheltuielile privind produsele retrase de pe 

piață, recoltarea înainte de coacere și nerecoltarea să nu 

depășească o treime din totalul cheltuielilor (art. 50 alin. 

(7) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la articolul 

51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale membrilor OP sau 

ale OP înseși ori ale ambelor plătite efectiv și limitate la 

50 % din cheltuielile suportate efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 4,1 

% din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 

Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 

Alte aspecte relevante Sprijinul public total nu depășește 80 % din costul primelor 

de asigurare plătite de producători pentru asigurarea 

împotriva pierderilor. 

Intervențiile de asigurare a producției și a recoltelor nu 

acoperă plățile din asigurare care îi despăgubesc pe 

producători pentru mai mult de 100 % din pierderile de 

venit suferite, ținând cont de orice despăgubiri pe care le 

obțin producătorii în cadrul altor scheme de sprijin sau de 

asigurare legate de riscul asigurat. 
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IS-LF-12 ACȚIUNI DE COMUNICARE MENITE SĂ SENSIBILIZEZE ȘI SĂ INFORMEZE 

CONSUMATORII 

Cod de intervenție  IS-LF-12 

Denumire intervenție  Acțiuni de comunicare menite să sensibilizeze și să 

informeze consumatorii 

Tipul de intervenție COMM(47(2)(l)) - acțiuni de comunicare care vizează 

sensibilizarea și informarea consumatorilor 

Indicator comun de realizare O.35. Numărul de programe operaționale care 

beneficiază de sprijin 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național ca domeniu 

teritorial organizațiilor de producători - OP din sectorul 

fructe legume, care derulează un program operațional - 

PO 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen 

lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în 

Uniune 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric 

Alocare 2023 0,00 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0,00 

Beneficiari eligibili  Organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute care pun în aplicare un program operațional 

aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.  

Criterii de eligibilitate Pentru fiecare PO trebuie să se respecte următoarele: cel 

puțin 15% din cheltuieli trebuie să vizeze acțiuni legate 

de mediu, să cuprindă cel puțin trei acțiuni legate de 

mediu și cel puțin 2% din cheltuieli să vizeze intervenții 

legate de cercetare, iar cheltuielile privind produsele 

retrase de pe piață, recoltarea înainte de coacere și 

nerecoltarea să nu depășească o treime din totalul 

cheltuielilor (art. 50 alin. (7) lit. a), b), c) și d) din 

Regulamentul (UE) nr. 2115/2021). 

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu 

cuantumul contribuțiilor financiare menționate la 

articolul 51 alineatul (1) litera (a), respectiv ale 

membrilor OP sau ale OP înseși ori ale ambelor plătite 

efectiv și limitate la 50 % din cheltuielile suportate 

efectiv. 

Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la: 

4,1 % din valoarea producției comercializate a fiecărei 

organizații de producători. 
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Acestă limită pot fi majorată cu 0,5 puncte procentuale, 

cu condiția ca cuantumul care depășește procentul 

relevant să fie utilizat numai pentru una sau mai multe 

intervenții legate de obiectivele legate de criză (articolul 

46 lit. (d), (e), (f), (h), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 

2115/2021). 
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IS-V-01 RESTRUCTURAREA ȘI RECONVERSIA PLANTAȚIILOR VITICOLE 

Cod de intervenție  IS-V-01 

Denumire intervenție  Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole 

Tipul de intervenție RESTRVINEY(58(1)(a)) - restructurarea și conversia 

plantațiilor viticole 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

COMPWINE(57(a)) îmbunătățirea sustenabilității 

economice și a competitivității producătorilor de vin din 

Uniune  

 

SUSTWINE(57(b)) contribuirea la atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la acestea, precum și la 

îmbunătățirea sustenabilității sistemelor de producție și la 

reducerea impactului asupra mediului al sectorului 

vitivinicol al Uniunii, inclusiv prin sprijinirea viticultorilor 

în ceea ce privește reducerea utilizării datelor de intrare 

și punerea în aplicare a unor metode și practici de 

cultivare mai sustenabile din punct de vedere ecologic 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare  

 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice 

Suprafața ___ 

Alocare 2023 670.951,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

27.175,00EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiari eligibili sunt producătorii viticoli care dețin 

și/sau exploatează suprafețe de vită-de-vie înregistrate în 

RPV. 

Criterii de eligibilitate Programele de restructurare/reconversie pentru care se 

acordă sprijin financiar trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe: 

a) suprafața minimă a programului și a parcelei viticole 

care poate beneficia de sprijin la restructurare/ 
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reconversie să fie în conformitate cu prevederile legislației 

naționale; 

b) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie 

în conformitate cu prevederile legislației naționale; 

c) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică 

admisă de legislația în vigoare pentru înființarea 

plantațiilor viticole; 

d) la realizarea programelor de restructurare/reconversie 

este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum 

spalieri, tutori sau sârmă; 

e) pentru investițiile în irigații, este necesară existența 

unui sistem de contorizare a apei care să permită 

măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite; 

f) în cazul replantării plantațiilor viticole din motive 

sanitare sau fitosanitare beneficiarii respectă prevederile 

Directivei 2000/29/CE a Consiliului. 

Alte aspect relevante Rambursarea a maximum 75% din costurile eligibile per 

proiect, suportate efectiv de beneficiar. 

 

Asistența financiară din partea Uniunii nu depășeste 75% 

din costurile eligibile efective ale restructurării și 

reconversiei plantațiilor viticole, iar pentru pantele 

abrupte și terasele din zonele în care înclinarea este mai 

mare de 40 % asistența financiară respectivă poate ajunge 

până la 80 % din costurile efective ale restructurării și 

conversiei plantațiilor viticole (în România, toate 

regiunile, mai putin Regiunea București-Ilfov se incadreaza ̆ 

în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate). 

 

Cheltuielile aferente replantării plantațiilor viticole din 

motive sanitare sau fitosanitare să nu depășească 15% din 

cheltuielile anuale totale privind restructurarea/ 

reconversia plantațiilor viticole, în cursul aceluiași 

exercițiu financiar și nu acoperă costurile de defrișare sau 

compensarea veniturilor pierdute. 

 

Valoarea programelor de restructurare/reconversie care 

vizează și acțiuni care asigură posibile economii de apă, 

poate contribuii la asigurarea respectării prevederilor art. 

60 alin. (4) din Reg. 2021/2115. 
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IS-V-02 - INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE 

Cod de intervenție  IS-V-02 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale 

Tipul de intervenție INVWINE(58(1)(b)) - investiții în active corporale și 

necorporale în sistemele de creștere a viticulturii, cu 

excepția operațiunilor relevante pentru tipul de intervenție 

prevăzut la litera (a), a instalațiilor de prelucrare și a 

infrastructurii unității de vinificație, precum și a structurilor 

și instrumentelor de comercializare 

Indicator comun de 

realizare 

O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

PERFWINE(57(d)) îmbunătățirea performanței 

întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor la 

exigențele pieței, precum și sporirea competitivității lor pe 

termen lung în ceea ce privește producerea și 

comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile 

de energie, eficiența energetică globală și procesele 

sustenabile  

 

SUSTWINE(57(b)) contribuirea la atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la acestea, precum și la 

îmbunătățirea sustenabilității sistemelor de producție și la 

reducerea impactului asupra mediului al sectorului 

vitivinicol al Uniunii, inclusiv prin sprijinirea viticultorilor în 

ceea ce privește reducerea utilizării datelor de intrare și 

punerea în aplicare a unor metode și practici de cultivare 

mai sustenabile din punct de vedere ecologic. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât 

și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare  

 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, 

inclusiv prin reducerea dependenței chimice 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 800.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

400.000,00EUR 
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Beneficiari eligibili Solicitanții cu investiții în sisteme de plantații viticole pot fi 

și producătorii viticoli care exploatează plantaţii viticole 

înscrise în Registrul plantaţiilor viticole. 

Criterii de eligibilitate Solicitanții cu investiții în instalații de prelucrare și în 

infrastructura unității de vinificație îndeplinesc una dintre 

următoarele condiţii: 

– exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul 

plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc 

şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie 

sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele 

vinicole în nume propriu; 

– achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/sau 

îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în 

nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole 

în nume propriu; 

– comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa 

internă; 

- întreprinderea nu este considerată „întrerindere în 

dificultate″. 

Alte aspect relevante Interventia constă în sprijinirea realizării investitiilor în 

active corporale și necorporale în sisteme de plantații 

viticole cât și investițiile în active corporale și necorporale 

în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de 

vinificație, precum și în structurile și instrumentele de 

comercializare, fiind excluse însă operațiunile relevante 

cuprinse în cadrul intervenției de restructurare și 

reconversia a plantațiilor viticole. 

 

Nu se acordă niciun sprijin pentru cheltuielile generate de 

investițiile care au primit sprijin în temeiul articolului 58 

alineatul (1), literele (h)-(k) din regulamentul respectiv. 

 

Rambursarea a maximum 50% din costurile eligibile per 

proiect/ maximum 25 % din costurile eligibile per proiect 

suportate efectiv de beneficiar. 

 

Acordarea sprijinului în funcție de regiunile de dezvoltare, 

în conformitate cu Anexa I la Decizia Comisiei de 

Implementare nr. 2014/99/UE, pentru Regiunea București-

Ilfov ( RO 32) asistența financiară din partea Uniunii este de 

maximum 40%. Pentru restul regiunilor de dezvoltare din 

România, RO11, RO 12, RO21, RO 22, RO 31, RO 41, RO 42 

nivelul asistenței financiare din partea Uniunii este de 

maximum 50% din costurile aferente implementării fiecărei 

activități din cadrul acestui tip de intervenție. 
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IS-V-03 - ASIGURAREA RECOLTELOR 

Cod de intervenție  IS-V-03 

Denumire intervenție  Asigurarea recoltelor 

Tipul de intervenție HARINWINE(58(1)(d)) - asigurarea recoltelor împotriva 

pierderilor de venit cauzate de fenomene climatice 

nefavorabile asimilate unor dezastre naturale, de fenomene 

climatice nefavorabile, de ravagiile animalelor, de boli ale 

plantelor sau de infestări cu dăunători 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

SAFEWINE(57(f)) contribuirea la protejarea veniturilor 

producătorilor de vin din Uniune atunci când aceștia suferă 

pierderi din cauza unor dezastre naturale, a unor fenomene 

climatice nefavorabile, a animalelor, a bolilor sau a 

infestărilor cu dăunători 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SPECIFICE PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii 

pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și 

diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura 

sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune 

Suprafața _______ 

Alocare 2023/ 2024 2023: 0.00 

2024: 1.000.195,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 / 2024 

2023: 0.00 

2024: 93euro/hectar. 

Beneficiari eligibili Producătorii viticoli care îndeplinesc condiţiile de 

eligibilitate. 

 

Criterii de eligibilitate În vederea aprobării sprijinului financiar, beneficiarul 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de 

eligibilitate: 

a) să exploateze o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-

vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 ha; 

b) să fie înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în 

continuare R.P.V., suprafaţa de viţă-de-vie cu soiuri ce 

produc struguri pentru vin, pentru care s-a încheiat poliţa 

de asigurare a recoltei; 

c) să încheie cu un asigurător o poliţă de asigurare a recoltei 

în care să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri 

pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea 
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acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează 

parcela viticolă şi valoarea primei de asigurare; 

d) plățile de asigurare nu compensează producătorii pentru 

mai mult de 100 % din pierderea de venit suferită, ținând 

cont de orice compensație pe care producătorii le obțin din 

alte scheme de sprijin sau de asigurare legate de riscul 

asigurat. 

Alte aspect relevante Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de către 

beneficiar. 

Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru 

asigurarea recoltelor nu depășește: 

(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de 

producători pentru a se asigura împotriva pierderilor 

cauzate de fenomene climatice nefavorabile care pot fi 

asimilate unor dezastre naturale; 

(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de 

producători pentru a se asigura împotriva: 

(i) pierderilor menționate la litera (a) și a pierderilor 

cauzate de alte fenomene climatice nefavorabile; 

(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau 

de infestări cu dăunători. 
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IS-V-04 - ACȚIUNI DE INFORMARE 

Cod de intervenție  IS-V-04 

Denumire intervenție  Acțiuni de informare 

Tipul de intervenție INFOR(58(1)(h)) - acțiuni de informare referitoare la 

vinurile din Uniune, desfășurate în statele membre, 

pentru încurajarea consumului responsabil de vin sau 

promovarea sistemelor de calitate al Uniunii care vizează 

denumiri de origine și indicații geografice 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC  

 

QUALWINE(57(i)) contribuirea la sensibilizarea 

consumatorilor în privința consumului responsabil de vin 

și în privința sistemelor de calitate pentru vinuri ale 

Uniunii 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

Suprafața ______ 

Alocare 2023/ 2024 2023: 0.00 

2024: 500.000,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 / 2024 

2023: 0.00EUR 

2024: 100.000,00 EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol - 

persoane juridice, forme asociative profesionale ale 

producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii 

interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme 

de drept public; organismul de drept public poate 

beneficia de sprijin, cu condiția să nu fie singurul 

beneficiar al sprijinului. 

Criterii de eligibilitate Programele de informare trebuie să indeplinească 

următoarele conditii de eligibilitate: 

a) Durata unui program de informare este de minimum un 

an şi de cel mult trei ani; 

b) Operațiunile și acțiunile din cadrul programelor de 

informare sunt definite în mod clar, prin descrierea 

activităților de informare și prin includerea costului 

estimat; 
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c) Să existe garanții că costurile propuse ale operațiunii 

nu depășesc nivelurile normale înregistrate pe piață; 

d) Să existe garanții că beneficiarii au acces la resurse 

tehnice și financiare suficiente pentru a se asigura că 

operațiunea este pusă în aplicare în mod eficace; 

e) Să existe coerență cu strategiile propuse și obiectivele 

stabilite și impactul și succesul probabil în ceea ce 

privește creșterea gradului de conștientizare al 

consumatorilor cu privire la consumul responsabil de vin 

și riscul asociat consumului nociv de alcool sau cu privire 

la sistemul Uniunii privind denumirile de origine protejate 

și indicațiile geografice protejate; 

f) Informațiile diseminate se bazează pe calitățile 

intrinseci ale vinului sau pe caracteristicile acestuia și nu 

trebuie să fie orientate spre o anumită marcă sau să 

încurajeze consumul de vin pe motivul originii sale 

specifice. Cu toate acestea, originea unui vin poate fi 

indicată ca parte a activității de informare; 

g) Toate informațiile privind efectele consumului de vin 

asupra sănătății și comportamentului vor fi bazate pe 

date științifice general acceptate și trebuie să fie 

compatibile cu abordarea autorității naționale 

responsabile pentru sănătatea publică din statul membru 

în care sunt efectuate operațiunile. 

Alte aspecte relevante Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru 

acțiunile de informare nu depășește 50 % din cheltuielile 

eligibile. 

De asemenea, se pot acorda plăți naționale de până la 30 

% din cheltuielile eligibile, dar asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și plățile din partea României nu 

depășesc cumulat 80 % din cheltuielile eligibile. 
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IS-V-05 PROMOVAREA ENOTURISMULUI 

Cod de intervenție  IS-V-05 

Denumire intervenție  Promovarea enoturismului 

Tipul de intervenție ACTREPUT(58(1)(i)) - acțiuni întreprinse de organizațiile 

interprofesionale recunoscute de statele membre în sectorul 

vitivinicol în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

vizând consolidarea reputației plantațiilor viticole din Uniune 

prin promovarea turismului vitivinicol în regiunile de producție 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de sprijin 

în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

COMPWINE(57(a)) îmbunătățirea sustenabilității economice și a 

competitivității producătorilor de vin din Uniune 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe 

termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, 

tehnologie și digitalizare 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 / 2024 2023: 0.00 EUR 

2024: 500.000,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

100.000,00 EUR 

Beneficiari eligibili Acțiunile și activitățile vizează producători și plantații viticole 

înscrise în R.P.V. 

Criterii de eligibilitate Promovarea enoturismului în regiunile de producție constă în una 

sau mai multe dintre următoarele actiuni menite să consolideze 

reputația plantațiilor viticole și implicit să îmbunătățească 

sustenabilitatea economică a sectorului vitivinicol: 

(i) relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate care 

evidențiază în special standardele înalte ale produselor obținute 

în regiunile viticole, mai ales în ceea ce privește calitatea, 

tradițiile, siguranța alimentară sau mediul, cum ar fi: reclame de 

promovare, excursii recreative în mijlocul plantațiilor de viță de 

vie, vizitarea cramelor, prezentarea podgoriei, instalaţiilor, 

echipamentelor, a modului de producţie, etc.; 

(ii) participarea la evenimente, târguri sau expoziții dedicate 

strugurilor și vinurilor; 

(iii) campanii de informare, în special privind sistemele de 

calitate ale Uniunii referitoare la denumirile de origine, 

indicațiile geografice și producția ecologică: organizarea de 

cursuri de initiere în degustarea vinurilor precum și degustari de 

vinuri, brosuri etc.; 
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Alte aspect relevante Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru acțiunile 

de promovare nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile. 

 

De asemenea, la planificarea valorii medii unitare au fost luate 

in considerare și informatiile comunicate de Organizația 

Națională Interprofesională Vitivinicolă care a propus valoarea 

medie unitară de 100.000 euro și un nr. estimat de 5/10 

interventii / exercitiu financiar. 
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IS-V-06 PROMOVAREA ȘI COMUNICAREA EFECTUATĂ ÎN ȚĂRI TERȚE 

Cod de intervenție  IS-V-06 

Denumire intervenție  Promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe 

Tipul de intervenție PROMOWINE(58(1)(k)) - promovarea efectuată în țări terțe 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

THIRDWINE(57(j)) îmbunătățirea competitivității 

produselor vitivinicole din Uniune în țările terțe, inclusiv 

deschiderea și diversificarea piețelor vinului 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 / 2024 2023: 0.00EUR 

2024: 600.000,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 / 2024  

2023: 0.00 

2024: 200.000,00 EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol - 

persoane juridice, forme asociative profesionale ale 

producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii 

interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau organisme 

de drept public; organismul de drept public poate 

beneficia de sprijin, cu condiția să nu fie singurul 

beneficiar al sprijinului. 

 

Societățile producătoare de vinuri cu D.O.C., I.G., sau 

pentru care se indică soiul viţei-de-vie pot fi solicitanți ai 

măsurii de promovare în ţări terţe; 

Criterii de eligibilitate Programele de promovare și comunicare trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: 

a) produsele să fie destinate consumului direct și să existe 

oportunități privind exportul sau posibilitatea unor noi 

piețe de desfacere pentru aceste produse în țările terțe 

vizate; 

b) originea produsului să fie indicată în cadrul operațiunii 

de informare sau de promovare, în cazul vinului cu o 

denumire de origine protejată sau cu o indicație 

geografică protejată; 



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   95 

c) operațiunea care beneficiază de sprijin să fie clar 

definită, precizându-se inclusiv produsele care pot fi luate 

în considerare, acțiunile de marketing și costul estimat; 

d) mesajele de informare sau de promovare să se bazeze 

pe calitățile intrinsece ale vinului și să respecte legislația 

în vigoare în țările terțe pentru care sunt concepute; 

e) operațiunile și acțiunile lor subiacente sunt definite în 

mod clar, prin descrierea activităților de promovare și 

prin includerea costului estimat; 

f) să existe garanții că, costurile propuse ale operațiunii 

nu depășesc nivelurile normale înregistrate pe piață; 

g) să existe garanții că beneficiarii au acces la o 

capacitate tehnică suficientă pentru a face față 

constrângerilor specifice ale comerțului cu țări terțe și că 

aceștia dispun de suficiente resurse pentru a asigura 

punerea în aplicare a operațiunii în cel mai eficace mod 

cu putință; 

h) să existe dovezi prezentate de către beneficiari că vor 

fi disponibile suficiente produse, în ceea ce privește 

calitatea și cantitatea, astfel încât să fie acoperită 

cererea de pe piață pe termen lung după operațiunea de 

promovare; 

i) să existe coerența strategiilor propuse cu obiectivele 

fixate și impactul și succesul probabil în ceea ce privește 

creșterea cererii pentru produsele în cauză; 

k) durata unui program de promovare este de minimum un 

an și de cel mult trei ani. 

Alte aspect relevante Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru 

acțiunile de promovare și comunicare nu depășește 50 % 

din cheltuielile eligibile. 

De asemenea, se pot acorda plăți naționale de până la 30 

% din cheltuielile eligibile, dar asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și plățile din partea României nu 

depășesc cumulat 80 % din cheltuielile eligibile 
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IS-V-07 INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE MENITE SĂ SPOREASCĂ 

DURABILITATEA PRODUCȚIEI DE VIN 

Cod de intervenție  IS-V-07 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale menite șă 

sporească durabilitatea producției de vin 

Tipul de intervenție INVWINESUST(58(1)(m)) - investiții în active corporale și 

necorporale vizând consolidarea sustenabilității 

vinificației 

Indicator comun de realizare O.36. Numărul de acțiuni sau unități care beneficiază de 

sprijin în sectorul vitivinicol 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere OBIECTIVE 

SECTORIALE PAC 

PERFWINE(57(d)) îmbunătățirea performanței 

întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor 

la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității 

lor pe termen lung în ceea ce privește producerea și 

comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv 

economiile de energie, eficiența energetică globală și 

procesele sustenabile SUSTWINE(57(b)) contribuirea la 

atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la 

acestea, precum și la îmbunătățirea sustenabilității 

sistemelor de producție și la reducerea impactului asupra 

mediului al sectorului vitivinicol al Uniunii, inclusiv prin 

sprijinirea viticultorilor în ceea ce privește reducerea 

utilizării datelor de intrare și punerea în aplicare a unor 

metode și practici de cultivare mai sustenabile din punct 

de vedere ecologic 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO2 Consolidarea orientării către piață și sporirea 

competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, 

cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe 

cercetare, tehnologie și digitalizare  

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 528.800,00 EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

528.800,00EUR 

Beneficiari eligibili Acțiunile și activitățile vizează producători și plantații 

viticole înscrise în R.P.V. 
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Programele de investiții cuprind cel puțin o acțiune din 

cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. m) din Regulamentul 

(EU) 2021/2115. 

Criterii de eligibilitate Programele de investiții cuprind cel puțin o acțiune din 

cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. m) din Regulamentul 

(EU) 2021/2115. 

Programele de investiții cuprind cel puțin o acțiune 

pentru a îndeplini obiectivele pentru protecția mediului, 

adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea 

sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, 

reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii 

asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea 

eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol, în 

conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 57 litera 

(d), iar valoarea acestor acțiuni reprezintă cel puțin 11 % 

din cheltuielile eligibile ale programului. Acest procentaj 

poate avea o valoare mai ridicată în condițiile modificării 

alocării anuale totale pentru intervențiile IS-V-02 si IS-V-

07, pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 60 

alin. (4) din Reg. 2021/2115. 

Tipurile de acțiuni/cheltuieli eligibile din cadrul 

programelor de investiții cuprind și componenta care 

asigură respectarea prevederilor art. 60 alin. (4) din Reg. 

2021/2115 și art. 57 lit. (d) din Reg. 2021/2115, și 

îndeplinesc unul din scopurile prevăzute la art. 12 din 

Reg. 2022/126. 

 

Investițiile în sistemele de irigații prevăd contorizarea 

apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul 

investiției sprijinite, în cazul în care nu este deja 

realizată. 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de 

irigații existente sau a unui element al infrastructurii de 

irigații. 

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței 

irigate care afectează un corp anume de apă subterană 

sau de suprafață. 

Alte aspect relevante Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile 

eligibile ale investițiilor în active corporale si necorporale 

menite să sporească durabilitatea producției de vin 

Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru 

investițiile în active corporale si necorporale nu 

depășește 50 % din cheltuielile eligibile. 
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IS-A-01 SERVICII DE CONSILIERE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, FORMARE, INFORMARE ȘI 

SCHIMB DE BUNE PRACTICI, INCLUSIV PRIN COLABORAREA ÎN REȚEA, PENTRU 

APICULTORI ȘI PENTRU ORGANIZAȚIILE DE APICULTORI 

Cod de intervenție  IS-A-01 

Denumire intervenție  Servicii de consiliere, asistență tehnică, formare, 

informare și schimb de bune practici, inclusiv prin 

colaborarea în rețea, pentru apicultori și pentru 

organizațiile de apicultori 

Tipul de intervenție ADVIBEES(55(1)(a)) - servicii de consiliere, asistență 

tehnică, formare, informare și schimb de bune practici, 

inclusiv prin colaborarea în rețea, pentru apiculturi și 

pentru organizațiile de apicultori 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric.  

 

XCO Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea 

inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și 

prin încurajarea adoptării acestor măsuri 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 IS-A 01-01 - Consultanță în apicultură – 200.000,00EUR 

IS-A 01-02 - Organizarea de cursuri de perfecționare în 

apicultură - 22.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

IS-A 01-01 - Consultanță în apicultură – 2.000,00EUR 

IS-A 01-02 - Organizarea de cursuri de perfecționare în 

apicultură - 1.375,00EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiari direcți: formele asociative apicole legal 

constituite. 

 

Beneficiari indirecți: apicultori, persoane fizice sau 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 

constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 182/2016, membrii în forme asociative apicole 

legal constituite. 

 

Solicitanții Programului: formele asociative apicole legal 

constituite. 
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Condiții de eligibilitate 

generale 

a) Forma asociativă apicolă să fie legal constituită și să 

funcționeze, conform legislației naționale în vigoare la 

data depunerii cererii de intenție;  

 

b) Forma asociativă apicolă trebuie să dețină minimum 30 

de membri apicultori la data depunerii cererii de intenție 

și să fie împuternicită de membrii acesteia pentru 

reprezentare și pentru solicitarea sprijinului financiar  

 

c) Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole 

trebuie să aibă stupii identificați de ANZ, conform 

Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor. 

Condiții de eligibilitate 

specifice IS-A 01-01 - 

Consultanță în apicultură 

Condiții de eligibilitate specifice: 

a) Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur 

contract de prestări servicii pentru activități de 

consultanță în domeniul apicol, iar persoana care asigură 

consultanța să fie absolvent de învățământ superior cu 

profil zootehnic și/sau veterinar. Membrii formei 

asociative nu pot fi furnizori de servicii de consultanță, 

promovare și/sau perfecționare în Programul național 

apicol pentru perioada 2020-2022. 

 

b) Prestatorul de servicii de consultanță trebuie să fie 

persoană juridică/persoană fizică autorizată și să dețină 

cod CAEN pentru servicii de consultanță. 

 

c) Definirea clară în contract a activităților de 

consultanță, a perioadelor de realizare a acestora și a 

documentelor puse la dispoziția formei asociative de către 

prestator. 

 

d) Activitățile cuprinse în contract trebuie să se 

desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită 

sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual 

acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de 

consultanță pentru fiecare an apicol în parte. 

 

e) Solicitantul se asigură că activitatea de consultanță 

cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar 

obiectivele acesteia sunt îndeplinite. 

Condiții de eligibilitate 

specifice IS-A 01-02 - 

Organizarea de cursuri de 

perfecționare în apicultură 

a) Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract 

de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de 

perfecționare în apicultură cu un furnizor de formare 

profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul 
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Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, 

conform legislației în domeniu; 

 

b) Organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma 

asociativă, cu participare de minimum 10 și maximum 28 

de cursanți/curs; 

 

c) Activitățile cuprinse în contractul de prestări servicii 

pentru organizarea de cursuri de perfecționare în 

apicultură trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol 

pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul 

contractului multianual acesta trebuie să cuprindă 

graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte. 

Alte aspect relevante Forma și rata sprijinului/cuantumuri/metode de calcul: 

 

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru cheltuieli conform contractului de prestări servicii 

încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de 

consultanță. 

 

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

fără TVA pentru cheltuieli privind organizarea cursurilor 

de perfecționare în apicultură. 

 

Limita maximă a plafonului de cheltuieli și detaliile 

cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act legislativ 

care va defini implementarea intervenției sectoriale. 
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IS-A-02 - PROMOVARE, COMUNICARE ȘI MARKETING, INCLUSIV ACȚIUNI DE 

MONITORIZARE A PIEȚEI ȘI ACTIVITĂȚI CARE VIZEAZĂ ÎN SPECIAL SENSIBILIZAREA 

CONSUMATORILOR ÎN PRIVINȚA CALITĂȚII PRODUSELOR APICOLE 

Cod de intervenție  IS-A-02 

Denumire intervenție  Promovare, comunicare și marketing, inclusiv acțiuni de 

monitorizare a pieței și activități care vizează în special 

sensibilizarea consumatorilor în privința calității produselor 

apicole 

Tipul de intervenție PROMOBEES(55(1)(f)) - promovare, comunicare și 

marketing, inclusiv acțiuni și activități de monitorizare a 

pieței care vizează în special sensibilizarea consumatorilor 

în privința calității produselor apicole 

Indicator comun de 

realizare 

O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric. 

 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și la 

conservarea habitatelor și a peisajelor.  

 

XCO Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea 

inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și 

prin încurajarea adoptării acestor măsuri 

Suprafața ____ 

Alocare 2023 249.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

1.500,00EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiari direcți: formele asociative apicole legal 

constituite. 

 

Beneficiari indirecți: apicultori, persoane fizice sau 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, 

membrii în forme asociative apicole legal constituite. 

Condiții de eligibilitate 

generale 

a) Forma asociativă apicolă să fie legal constituită și să 

funcționeze, conform legislației naționale în vigoare la data 
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depunerii cererii de intenție; b) Forma asociativă apicolă 

trebuie să dețină minimum 30 de membri apicultori la data 

depunerii cererii de intenție și să fie împuternicită de 

membrii acesteia pentru reprezentare și pentru solicitarea 

sprijinului financiar c) Apicultorii, membrii ai formei 

asociative apicole trebuie să aibă stupii identificați de ANZ, 

conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor. 

Condiții de eligibilitate 

specifice 

a) acțiunea de promovare a apiculturii cuprinde activitățile 

de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afișe, 

panouri, broșuri, reclame TV, radio, online, precum și 

organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, 

conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea 

apiculturii și a produselor apicole, zile de degustare; 

b) forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract 

de prestări servicii pentru activitățile de promovare în 

domeniul apicol; 

c) prestatorul de servicii de promovare trebuie să dețină cod 

CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat; 

d) definirea clară în contract a activităților de promovare și 

perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ 

materialelor, respectiv publicații, foto, audio, video, 

mostre, puse la dispoziția formei asociative de către 

prestator conform contractului; 

e) activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare 

în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin 

financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie 

să cuprindă graficul de activități de promovare pentru 

fiecare an apicol în parte; 

f) solicitantul se asigură că activitățile de promovare 

cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar 

obiectivele acesteia sunt îndeplinite. 

Alte aspect relevante Forma și rata sprijinului/cuantumuri/metode de calcul:  

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziții, 

conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea 

apiculturii și a produselor apicole, publicitate, zile de 

degustare. 

 

Limita maximă a plafonului de cheltuieli și detaliile 

cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act legislativ 

care va defini implementarea intervenției sectoriale. 
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IS-A-03 - INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE, PRECUM ȘI ALTE ACȚIUNI 

- ACHIZIȚIA DE CĂTRE FORMELE ASOCIATIVE DE ECHIPAMENT PENTRU PROCESAREA 

CERII ÎN VEDEREA OBȚINERII FAGURILOR ARTIFICIALI, PRECUM ȘI ACHIZIȚIA DE 

ECHIPAMENT PENTRU AMBALAREA MIERII 

Cod de intervenție  IS-A-03 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale, precum și 

alte acțiuni - Achiziția de către formele asociative de 

echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii 

fagurilor artificiali, precum și achiziția de echipament 

pentru ambalarea mierii. 

Tipul de intervenție INVAPI(55(1)(b)) - investiții în active corporale și 

necorporale, precum și alte acțiuni 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric  

 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice 

și la conservarea habitatelor și a peisajelor 

Suprafața ______ 

Alocare 2023 IS-A 03-01 - Cheltuială per echipament de procesare a 

cerii: 200.000,00EUR 

IS-A 03-02 - Cheltuială per echipamente de ambalare a 

mierii: 

312.000,00EUR   

Cuantum unitar planificat 

2023 

IS-A 03-01 - Cheltuială per echipament de procesare a 

cerii: 10.000,00EUR  

IS-A 03-02 - Cheltuială per echipamente de ambalare a 

mierii: 13.000,00EUR 

Beneficiari eligibili Beneficiari direcți: formele asociative apicole legal 

constituite.  

 

Beneficiari indirecți: apicultori, persoane fizice sau 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 

constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului. 

Condiții de eligibilitate 

generale 

a) Forma asociativă apicolă să fie legal constituită și să 

funcționeze, conform legislației naționale în vigoare la 

data depunerii cererii de intenție; b) Forma asociativă 

apicolă trebuie să dețină minimum 30 de membri 
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apicultori la data depunerii cererii de intenție și să fie 

împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare și 

pentru solicitarea sprijinului financiar. c) Apicultorii, 

membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii 

identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru 

aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și 

stupilor. 

Condiții de eligibilitate 

specifice IS-A 03-01 - 

Achizitie per echipament de 

procesare a cerii 

a) să păstreze și să utilizeze echipamentul de procesare a 

cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani; 

b) să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului 

de procesare a cerii; 

c) să achiziționeze echipamentul de procesare a cerii o 

singură dată pe perioada de derulare a intervențiilor 

apicole. 

Condiții de eligibilitate 

specifice IS-A 03-02 – 

achizitie  per echipamente 

de ambalare a mierii 

a) să păstreze și să utilizeze echipamentul de ambalare a 

mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani; 

b) să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului 

de procesare a mierii; 

c) să achiziționeze echipamentul de ambalare a mierii o 

singură dată pe perioada de derulare a a intervențiilor 

apicole. 

Alte aspect relevante 100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea cheltuielilor cu achiziția 

echipamentului pentru procesarea cerii. 100% din prețul 

fără TVA în limita alocării intervenției pentru decontarea 

cheltuielilor de achiziție a echipamentului de ambalare a 

mierii. Limita maximă a plafonului de cheltuieli și 

detaliile cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act 

legislativ care va defini implementarea intervenției 

sectoriale. 
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IS-A-04 - INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE, PRECUM ȘI ALTE ACȚIUNI 

- COMBATEREA AGRESORILOR ŞI A BOLILOR SPECIFICE STUPILOR, ÎN SPECIAL A 

VAROOZEI 

Cod de intervenție  IS-A-04 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale, precum și alte 

acțiuni - Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice 

stupilor, în special a varoozei 

Tipul de intervenție INVAPI(55(1)(b)) - investiții în active corporale și 

necorporale, precum și alte acțiuni 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric.  

 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

la conservarea habitatelor și a peisajelor 

Suprafața ____ 

Alocare 2023 2.594.680,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Cheltuială cu medicamente per stupi de albine: 1,74 

Beneficiari eligibili Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 

întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme 

asociative apicole legal constituite. 

Condiții de eligibilitate 

generale 

1. Apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul 

apiculturii 

RO 527 RO 

2. Apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, 

conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor 

3. Medicamentele achiziționate trebuie să fie autorizate 

prin procedură națională sau proceduri comunitare de 

către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și 

Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin 

procedura centralizată de către Agenția Europeană a 

Medicamentelor „EMA“ 
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4. Medicamentele pentru tratarea varoozei se 

achiziționează obligatoriu pentru întreg efectivul de 

albine deținut de apicultor, indiferent de măsura accesată 

în cadrul Programului 

5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente 

diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 

medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în 

limita cantităților/dozelor menționate în prospectul 

acestora pentru un stup cu familie de albine, până la 

unități întregi în funcție de forma de prezentare 

6. Apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul 

de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul 

stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea 

tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării 

acestora 

Alte aspect relevante 100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea medicamentelor achiziționate până la 

data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizați 

sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru 

comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate 

pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine 

deținut de apicultor, conform adeverinței eliberate de 

ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine 

deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor. 
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IS-A-05 - INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE, PRECUM ȘI ALTE 

ACȚIUNI, INCLUSIV PENTRU RAȚIONALIZAREA TRANSHUMANȚEI 

Cod de intervenție  IS-A-05 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale, precum și alte 

acțiuni, inclusiv pentru raționalizarea transhumanței 

Tipul de intervenție INVAPI(55(1)(b)) - investiții în active corporale și 

necorporale, precum și alte acțiuni 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric.  

 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

la conservarea habitatelor și a peisajelor 

Suprafața ____ 

Alocare 2023 IS-A 05-01 - Cheltuială per alte unități:cutii – 

785.680,00EUR 

IS-A 05-02 - Achiziționarea de accesorii apicole – 

400.000,00EUR 

IS-A 05-03 - Achiziționarea de unelte apicole și 

echipamente de protecție – 410.900,00EUR  

IS-A 05-04 - Achiziționarea de vehicule tractabile (remorci 

apicole) și echipamente de încărcare-descărcare a 

stupilor în pastoral – 1.518.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

IS-A 05-01 - Cheltuială per alte unități:cutii – 20,00EUR 

IS-A 05-02 - Achiziționarea de accesorii apicole – 50,00EUR 

IS-A 05-03 - Achiziționarea de unelte apicole și 

echipamente de protecție – 50,00EUR 

IS-A 05-04 - Achiziționarea de vehicule tractabile (remorci 

apicole) și echipamente de încărcare-descărcare a 

stupilor în pastoral – 3.000,00EUR 

Beneficiari eligibili Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 

întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme 

asociative apicole legal constituite. 

Condiții de eligibilitate 

generale 

1. apicultorii trebuie să dețină competențe în domeniul 

apiculturii 

2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ 
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3. apicultorii trebuie să dețină și să completeze carnetul 

de stupină 

IS-A 05-01 Achiziționarea de 

cutii noi în vederea înlocuirii 

cutiilor uzate în urma 

deplasării în pastoral 

Condiții de eligibilitate specifice: 

a) apicultorii să dețină minimum 75 de familii de albine 

b) cutiile noi trebuie să fie achiziționate de la persoane 

juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale și întreprinderi familiale, care produc și/sau 

comercializează cutii 

c) să achiziționeze cutii noi pe perioada derulării 

intervențiilor apicole 

d) apicultorii au obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- 

achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la 

efectuarea plății sprijinului financiar e) apicultorii să 

dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, avizată 

și datată de către consiliul local/primărie, iar achiziția să 

se facă ulterior datei de deplasare în pastoral f) 

apicultorii are obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- 

achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la 

efectuarea plății sprijinului financiar. 

IS-A 05-02 Achiziţionarea de 

accesorii apicole 

Condiții de eligibilitate specifice: 

a) apicultorii pot să achiziționeze următoarele accesorii 

apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, 

încălzitor de miere, topitor de ceară, 

maturator/beneficiar 

b) apicultorii pot să achiziționeze colectoare de polen 

și/sau colectoare de propolis pe perioada derulării 

intervențiilor apicole/beneficiar. 

IS-A 05-03 Achiziționarea de 

unelte apicole și 

echipamente de protecție 

Condiții de eligibilitate specifice: 

a) apicultorii pot achiziționa uscător de polen, încălzitor 

pentru miere, topitor de ceară și maturator pe perioada 

derulării intervențiilor apicole/beneficiar 

b) apicultorii pot achiziționa: echipament apicol de 

protecție: bluze/jachete apicole, pantaloni sau 

combinezoane apicole, mască apicolă și mănuși apicole, 

afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, 

cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere pe perioada 

derulării intervențiilor apicole/beneficiar. 

IS-A 05-04 - Achiziționarea 

de vehicule tractabile 

(remorci apicole) și 

echipamente de încărcare-

descărcare a stupilor în 

pastoral 

Condiții de eligibilitate specifice: 

a) apicultorii trebuie să dețină cel puțin 75 de familii de 

albine 

b) apicultorii pot achiziționa vehicule tractabile (remorci 

apicole) și echipamente de încărcare-descărcare a 

stupilor în pastoral 

c) să achiziționeze vehicule tractabile (remorci apicole) și 

echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în 

pastoral o singură dată pe perioada derulării intervențiilor 

apicole/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare 
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d) să păstreze și să utilizeze vehicule tractabile (remorci 

apicole) și echipamente de încărcare-descărcare a 

stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani 

m) vehicule tractabile (remorci apicole) și echipamente 

de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să 

fie noi la momentul achiziției. 

Alte aspect relevante Forma și rata sprijinului/cuantumuri/metode de calcul: 

 

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru achiziția de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din 

totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral 

de apicultor.  

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea achiziției de colectoare de polen 

și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din 

totalul stupilor cu familii de albine deținuți de apicultor 

la data eliberării adeverinței ANZ.  

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea achiziției de unelte și echipamente de 

protecție apicole.  

-100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea achiziției de vehicule tractabile 

(remorci apicole) și echipamente de încărcare-descărcare 

a stupilor în pastoral.  

Limita maximă a plafonului de cheltuieli și detaliile 

cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act legislativ 

care va defini implementarea intervenției sectoriale. 
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IS-A-06 - INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE, PRECUM ȘI ALTE ACȚIUNI 

INCLUSIV PENTRU REPOPULAREA STUPILOR DIN UNIUNE, INCLUSIV AMELIORAREA 

ALBINELOR 

Cod de intervenție  IS-A-06 

Denumire intervenție  Investiții în active corporale și necorporale, precum și 

alte acțiuni inclusiv pentru repopularea stupilor din 

Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor 

Tipul de intervenție INVAPI(55(1)(b)) - investiții în active corporale și 

necorporale, precum și alte acțiuni 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate 

conservării sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul 

valoric.  

 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor 

Suprafața ____ 

Alocare 2023 IS-A 06-01 - Achiziționarea de matci și/sau familii de 

albine pentru apicultură – 4.989.000,00EUR 

IS-A 06-02 - Achiziționarea de accesorii apicole de 

către stupinele de elită/multiplicare – 180.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 2023 IS-A 06-01 - Achiziționarea de matci și/sau familii de 

albine pentru apicultură – 30,00EUR 

IS-A 06-02 - Achiziționarea de accesorii apicole de 

către stupinele de elită/multiplicare – 1.000,00EUR 

Beneficiari eligibili Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 

întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, 

membrii în forme asociative apicole legal constituit. 

IS-A 06-01 - Achiziționarea de 

matci și/sau familii de albine 

pentru apicultură 

Condiții de eligibilitate: 

a) apicultorul trebuie să dețină competențe în 

domeniul apiculturii 

b) să achiziționeze mătci, începând din data de 15 

martie a fiecărui an, din stupine de elită și/sau 

multiplicare 
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d) să achiziționeze familii de albine, începând din data 

de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în 

baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017. 

e) familiile de albine achiziționate prin măsură 

trebuie să conțină mătci achiziționate de la stupine de 

elită și/sau multiplicare 

g) pentru a fi eligibilă achiziția de material biologic, 

beneficiarul trebuie să achiziționeze și tratamentul 

pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de 

familii de albine, atât cel deținut, cât și cel 

achiziționat 

h) apicultorul trebuie să dețină stupii identificați 

i) mătcile achiziționate trebuie să fie marcate în 

conformitate cu Codul internațional de marcare a 

mătcilor pentru anul apicol în care acestea se 

achiziționează. 

IS-A 06-02 - Achiziționarea de 

accesorii apicole de către 

stupinele de elită/multiplicare 

Condiții de eligibilitate: 

a) apicultorul trebuie să dețină competențe în 

domeniul apiculturii 

b) apicultorii trebuie să dețină stupii identificați 

c) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată 

d) apicultorul, deținător al stupinei de 

multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziționeze 

următoarele accesorii apicole: incubator de creștere 

a mătcilor, incubator de transport botci și kit de 

inseminare 

e) să achiziționeze accesoriile o singură dată pe 

perioada derulării intervențiilor apicole/beneficiar, 

dar maximum un produs din fiecare 

f) accesoriile achiziționate trebuie să fie noi la 

momentul achiziției. 

Alte aspect relevante 100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru achiziția unui număr maxim de 75 de familii de 

albine în cazul apicultorilor care dețin maximum 75 de 

familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ. 

100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru achiziția unui număr maxim de familii de 

albine egal cu 75% din familiile de albine deținute de 

către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar 

nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor 

care dețin peste 75 de familii de albine. 

100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu 

numărul de familii de albine deținute. 

100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru decontarea achiziției de incubator de creștere 
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a mătcilor, incubator de transport botci și kit de 

inseminare artificială a mătcilor care să conțină cel 

puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și 

seringă inseminare, cu condiția să păstreze minimum 

3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data 

achiziției. 

Limita maximă a plafonului de cheltuieli și detaliile 

cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act 

legislativ care va defini implementarea intervenției 

sectoriale. 
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IS-A-07 - ACȚIUNI DE SPRIJINIRE A LABORATOARELOR DE ANALIZĂ A PRODUSELOR 

APICOLE, A PIERDERILOR DE ALBINE SAU A SCĂDERII PRODUCTIVITĂȚII, PRECUM ȘI A 

SUBSTANȚELOR CU POTENȚIAL TOXIC PENTRU ALBINE 

Cod de intervenție  IS-A-07 

Denumire intervenție  Acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a 

produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii 

productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic 

pentru albine 

Tipul de intervenție ACTLAB(55(1)(c)) - acțiuni de sprijinire a laboratoarelor 

de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau 

a scăderilor de productivitate și a substanțelor potențial 

toxice pentru albine  

 

Indicator comun de realizare O.37. Numărul de acțiuni sau unități destinate conservării 

sau îmbunătățirii apiculturii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO3 Îmbunătățirea poziției fermierului în lanțul valoric  

 

Suprafața _____ 

Alocare 2023 302.000,00EUR 

Cuantum unitar planificat 

2023 

30,00EUR 

Beneficiari eligibili Apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 

întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme 

asociative apicole legal constituite. 

Condiții de eligibilitate: 1. Apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul 

apiculturii 

2. Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, 

conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor 

4. Exploatațiile apicole să fie înregistrate 

5. Analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie 

efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar 

6. Analizele pentru reziduuri de substanțe antimicrobiene 

vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-

veterinar. 
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Alte aspect relevante 100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-

chimice care atestă calitatea mierii: 

- determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF 

- determinarea glucozei și fructozei însumate din miere 

- determinarea conținutului în apă 

- determinarea indicelui diastazic 

- determinarea zaharozei 

- indicele polenic pentru mierea monofloră 

- examen organoleptic 

- aciditate 

- conductivitatea electrică 

100% din prețul fără TVA în limita alocării intervenției 

pentru analize de determinare a reziduurilor. 

Limita maximă a plafonului de cheltuieli și detaliile 

cheltuielilor eligibile vor face obiectul unui act legislativ 

care va defini implementarea intervenției sectoriale. 
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INTERVENȚII IMPLEMENTATE DE APIA DIN FEADR 
 

DR-01 - AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ PE PAJIȘTI PERMANENTE 

Cod de intervenție  DR-01 

Denumire intervenție  Agro-mediu și climă pe pajiști permanente 

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare 

Indicator comun de realizare O.14. Numărul de hectare (cu excepția celor 

forestiere) sau numărul de alte unități acoperite de 

angajamentele legate de mediu sau de climă care 

depășesc cerințele obligatorii 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Aplicare la nivel național 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile  

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  

Suprafața Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) 

1,360 milioane hectare, aferente unui număr de 768 

UAT-uri.  

Pachetul 3.1 – pajiști importante pentru Crex crex 

150  mii hectare, aferentă unui număr de 83 UAT-uri  

Pachetul 3.2 – pajiști importante pentru Lanius 

minor și Falco vespertinus 365 mii hectare, aferentă 

unui număr de 484 UAT-uri.  

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 29 mii hectare, aferente unui număr 

de 21 UAT-uri.  

Pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca 

zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila 

pomarina) 326 mii hectare, aferente unui număr de 

140 UAT-uri.  

Alocare 2023 0,  

328,33 mil. euro  - 2025 – 2028, total cheltuieli Uniune 

in euro pana 2029 



INTERVENȚII APIA PNS 2023 – 2027   116 

Cuantum unitar planificat 2023 0,  

2025 - 2028 

DR 01 - 01 - Plată medie pe hectar v1.1 – pajiști cu 

înaltă valoare naturală (HNV) 117,38 euro 

DR 01 - 02 - Plată medie pe hectar v1.2 - lucrări 

manuale pe pajiști utilizate mixt prin cosit și pășunat 

în zone cu înaltă valoare naturală 228,33 euro 

DR 01 - 03 - Plată medie pe hectar v1.3 - lucrări cu 

utilaje ușoare pe pajiști utilizate mixt prin cosit și 

pășunat în zone cu înaltă valoare naturală – 162,02 euro 

DR 01 - 04 - Plată medie pe hectar v3.1.1 - lucrări 

manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 

246,33 euro 

DR 01 - 05 - Plată medie pe hectar v3.1.2 - lucrări cu 

utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex 

210,52 euro 

DR 01 - 06 - Plată medie pe hectar v3.2.1 - lucrări 

manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și 

Falco vespertinus 116,10 euro 

DR 01 - 07 - Plată medie pe hectar v3.2.2 - lucrări cu 

utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius 

minor şi Falco vespertinus 61,89 euro 

DR 01 - 08 - Plată medie pe hectar v6.1 - lucrări 

manuale pe pajişti importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 357,84 euro 

DR 01 - 09 - Plată medie pe hectar v6.2 - lucrări cu 

utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 314,33 euro 

DR 01 - 11 - Plată medie pe hectar v9.2.2 - lucrări cu 

utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila 

tipătoare mică (Aquila pomarina) 163,27 euro 

DR 01 -10 - Plată medie pe hectar v9.2.1 - lucrări 

manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare 

mică (Aquila pomarina) 248,49 euro 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenției sunt fermierii (utilizatori ai 

terenurilor agricole), definiți conform art. 3 din 

Regulamentul (UE) nr. 2021/2115  

Criterii de eligibilitate Condiționalitatea se aplică la nivelul întregii 

exploatații și pe parcursul întregului an calendaristic. 

Beneficiarul: 

este utilizatorul unei suprafețe agricole localizată pe 

teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrare și Control (IACS), având o categorie de 

utilizare eligibilă și situată în zonele eligibile 

pachetelor 1, 3.1, 3.2, 6, 9.2;  

deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar 

parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha;  
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menține pe întreaga perioadă a angajamentului o 

încărcătură de minim 0,3 UVM/ha pe suprafața 

angajată;  

se angajează să mențină angajamentul pentru o 

perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;  

se angajează să respecte cerințele de bază relevante și 

cerințele specifice variantelor pentru care aplică;  

se angajează să țină o evidență a activităților agricole 

corelate cu implementarea cerințelor (de bază și 

specifice la nivelul suprafețelor aflate sub 

angajament).  

De asemenea angajamentele aplicabile pe pajiștile 

permanente, bazate pe lucrări manuale se pot aplica 

pe o suprafață de maximum 150 ha,  

angajamentele aplicabile pe pajiștile permanente, 

bazate pe lucrări cu utilaje ușoare se pot aplica pe o 

suprafață de maximum 200 ha.  

Suprafața – condiții de eligibilitate:  

Pachetul 1:  

a) terenuri agricole cu înaltă valoare naturală utilizate 

ca pajiști permanente,  

b) livezile tradiționale, utilizate preponderent prin 

pășunat sau mixt (cosit și pășunat) sunt asimilate 

pajiștilor în aplicarea angajamentelor,  

c) angajamentul se aplică la nivel de parcelă agricolă, 

neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe 

perioada angajamentului.  

Pachetele 3.1, 3.2, 6 și 9.2:  

• vizează terenurile agricole utilizate ca pajiști 

permanente situate în zonele delimitate la nivel de 

UAT LAU2,  

• angajamentele se aplică la nivel de parcelă 

agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor 

pe perioada angajamentelor.  

Alte aspect relevante Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții este o 

plată compensatorie pentru pierderile de venit şi 

costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima 

compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe 

unitatea de suprafață (ha). 

Sprijinul este acordat în cadrul acestei intervenții în 

urma încheierii pe o perioadă inițială de 5 ani a unor 

angajamente voluntare. După finalizarea perioadei 

inițiale, angajamentele pot fi prelungite anual. 
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DR-02 - AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ PE TERENURI ARABILE 

Cod de intervenție  DR-02 

Denumire intervenție  Agro-mediu și climă pe terenuri arabile 

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

 

Indicator comun de realizare O.14. Numărul de hectare (cu excepția celor forestiere) 

sau numărul de alte unități acoperite de angajamentele 

legate de mediu sau de climă care depășesc cerințele 

obligatorii  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția DR-02 - Agro-mediu și climă pe terenuri 

arabile își propune să continue eforturile depuse în 

perioadele anterioare de programare pentru creșterea 

nivelului de planificare al gestiunii fermelor prin 

îmbunătățirea managementului culturilor, precum și 

pentru menținerea biodiversității prin protejarea unor 

specii de păsări de interes comunitar (prioritare și 

comune) dar și a vieții sălbatice specifice habitatelor 

agricole în ansamblu. Intervenția va crea cadrul necesar 

aplicării la scară largă a unor metode agricole extensive 

generale, care să răspundă nevoilor de conservare 

specifice unui spectru larg de specii sau habitate.  

Aplicarea la nivel teritorial a pachetelor DR-02:  

• pachetul 4 - culturi verzi este disponibil pentru 

terenurile arabile situate pe întreg teritoriul național;  

• pachetele 5, 7, 9.1 și 10 se pot aplica pe 

terenurile arabile situate în zonele delimitate în PNS la 

nivel de UAT LAU2 (comune, orașe, municipii); limitele 

UAT sunt date de limitele blocurilor fizice atribuite 

fiecărui UAT.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile; 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor ecosistemice 

și la conservarea habitatelor și a peisajelor 

 

Suprafața 202.200,00 ha (anual) 
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Alocare 2023  88.986.750,00 euro 2023-2028 

Cuantum unitar planificat 

2023 

0 (2023-2024) 

Din 2025: 

Pachetul 4 – 128 €/ha/an;  

Pachetul 5 – 105 €/ha/an;  

Pachetul 7 – 93 €/ha/an;  

Pachetul 9.1 – 151 €/ha/an;  

Pachetul 10 – 92 €/ha/an.  

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenției sunt fermierii (utilizatori ai 

terenurilor agricole), definiți conform art. 3 din 

Regulamentul (UE) 2021/2115.  

Criterii de eligibilitate Condiționalitatea se aplică la nivelul întregii exploatații 

și pe parcursul întregului an calendaristic.  

 

Beneficiarul:  

• este utilizatorul unei suprafețe agricole localizată pe 

teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat 

de Administrare și Control (IACS) și având o categorie de 

utilizare eligibilă; pentru pachetele 5, 7, 9.1 și 10 

această suprafață trebuie să fie situată în zonele 

eligibile,  

• deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar 

parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha,  

• se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu 

pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;  

• se angajează să respecte cerințele de bază relevante 

și cerințele specifice pachetelor de agro-mediu pentru 

care aplică,  

• se angajează să țină o evidență a activităților agricole 

corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu 

(de bază și specifice la nivelul suprafețelor aflate sub 

angajament)  

Alte condiții de eligibilitate aplicabile mai multor 

pachete: 

• pachetul 4 - culturi verzi este disponibil pentru 

terenurile arabile situate pe întreg teritoriul național; 

• pachetele 5, 7, 9.1 și 10 se pot aplica pe terenurile 

arabile situate în zonele delimitate în PNS la nivel de 

UAT LAU2 (comune, orașe, municipii); 

• angajamentele asumate din cadrul pachetelor 4, 5, 7 

și 10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței 

pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se 

aplică cerințele putând fi schimbate de la un an la altul. 

• angajamentele asumate în cadrul pachetului 9.1 se 

aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând 
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posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada 

angajamentelor. 

Alte aspect relevante Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții este o 

plată compensatorie pentru pierderile de venit şi 

costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima 

compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe 

unitatea de suprafață (ha).  

Sprijinul este acordat în cadrul acestei intervenții în 

urma încheierii pe o perioadă inițială de 5 ani  

a unor angajamente voluntare. După finalizarea 

perioadei inițiale, angajamentele pot fi prelungite 

anual.  
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DR-03 - AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ - CREȘTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE 

ÎN PERICOL DE ABANDON 

Cod de intervenție  DR-03  

Denumire intervenție  Agro-mediu și climă - Creșterea animalelor de fermă din 

rase locale în pericol de abandon  

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.19. Numărul de operațiuni sau unități care sprijină 

resursele genetice  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Aplicare la nivel national.  

Sprijinul acordat pentru creșterea animalelor de fermă 

din rase locale în pericol de abandon adresat sprijinirii 

reproducției animalelor de fermă din rase tradiționale, 

adaptate la condiţiile locale de mediu şi climă, va 

contribui la protejarea diversității prin menținerea 

diversității genetice animale. De asemenea, modul 

tradițional de creștere extensivă a animalelor din rase 

locale reduce riscul intensivizării sau al abandonării 

activităților agricole, prin urmare contribuie la 

reducerea presiunii exercitate asupra biodiversității. 

Intervenția privind creșterea animalelor de fermă din 

rase locale în pericol de abandon are în vedere 

promovarea de angajamente voluntare care depășesc 

cerințele obligatorii relevante pentru conservarea, 

utilizarea durabilă și dezvoltarea resurselor genetice. 

Intervenția vizează creșterea animalelor de rasă pură 

aparținând raselor locale amenințate cu abandonarea 

de către fermieri și răspunde astfel nevoilor de 

conservare a biodiversității și de încurajare a menținerii 

și aplicării practicilor tradiționale 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  
 

Unitate - UVM 2023-2029 (momentan 2025-2029) 

• Bovine – 604  

• Caprine – 560 

• Ecvidee – 480  

• Ovine – 5804 

• Porcine – 2080 
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Alocare 2023 0 2023,  

1.173.000,00 2023-2029 

Cuantum unitar planificat 

2023 

• Ovine – 87 €/UVM/an,  

• Caprine – 40 €/UVM/an,  

• Bovine – 200 €/UVM/an,  

• Ecvidee – 200 €/UVM/an,  

• Porcine – 300 €/UVM/an.  

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenției „Creșterea animalelor de 

fermă din rase locale în pericol de abandon” sunt 

fermierii care cresc femele adulte de reproducție de 

rasă pură din rasele locale în pericol de abandon 

prevăzute în PNS. 

Condiționalitatea se aplică la nivelul întregii exploatații 

și pe parcursul întregului an calendaristic. 

Rasele locale utilizate în agricultură care se află în 

pericol de abandon, eligibile pentru această 

intervenție: 

Ovine:  

- Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon)  

- Merinos de Suseni  

- Merinos Transilvănean  

- Merinos de Cluj  

- Țigaie - varietatea ruginie  

Caprine  

- Alba de Banat  

Bovine:  

- Sura de Stepă  

- Bivolul românesc  

Ecvidee:  

- Shagya arabă  

- Lipițan  

Porcine:  

- Bazna  

- Mangalița  

 

Criterii de eligibilitate Condiții de eligibilitate aplicabile beneficiarului 

intervenției „Creșterea animalelor din rase locale în 

pericol de abandon”:  

• deține femele de reproducție de rasă pură locală 

în pericol de abandon din speciile și rasele prevăzute în 

PNS, înscrise în registrul genealogic al rasei,  

• se angajează să mențină angajamentul pentru o 

perioadă de 5 ani, de la data semnării acestuia,  

• se angajează să respecte cerințele de bază 

relevante și cerințele specifice pentru animalele 

angajate,  
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• se angajează să țină o evidență a activităților 

agricole corelate cu implementarea cerințelor de bază 

şi specifice la nivelul efectivelor aflate sub angajament  

 

Alte aspect relevante Plățile compensatorii pentru creșterea animalelor de 

fermă din rase locale în pericol de abandon se acordă 

crescătorilor care, ca urmare a respectării cerințelor 

specifice angajamentului asumat în mod voluntar, obțin 

următoarele rezultate:  

- mențin numărul de femele adulte de reproducție de 

rasă pură înscrise în angajament, pe toată perioada de 

desfășurare a angajamentului;  

- dețin numărul de descendenți femele de rasă pură, 

care a fost stabilit de societatea de ameliorare a rasei, 

până la finalul perioadei de angajament. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții este o 

plată compensatorie pentru pierderile de venit și 

costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima 

compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe 

unitate vită mare (UVM).  
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DR-04 - AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ – CONVERSIE 

Cod de intervenție  DR-04 

Denumire intervenție  Agricultură ecologică – conversie 

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.17. Numărul de hectare sau de alte unități care 

beneficiază de sprijin pentru agricultura ecologică  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național.  

Agricultura ecologică promovează practici agricole 

extensive, furnizând bunuri publice de mediu care 

răspund cererii societății pentru utilizarea practicilor 

agricole prietenoase cu mediul, dar și cererii crescute 

a consumatorilor pentru produsele ecologice. Practicile 

specifice agriculturii ecologice contribuie la protejarea 

biodiversității, menținerea fertilității și funcționalității 

solului, reducerea poluării resurselor de apă (prin 

eliminarea scurgerilor de pesticide, managementul 

strict al gunoiului de grajd) și îmbunătățirea 

managementului apei (îmbunătățirea structurii solului, 

reducerea riscului și severității inundațiilor și a secetei, 

în contextul schimbărilor climatice), reducerea 

emisiilor de dioxid de carbon și asigurarea unor condiții 

de bunăstare a animalelor (densitatea redusă a 

efectivelor de animale). În plus față de beneficiile de 

mediu, acestea pot servi ca bază pentru creșterea 

valorii adăugate a producției agricole și dezvoltarea 

activităților economice la nivel local. De asemenea, 

prin sprijinul acordat pajiștilor permanente utilizate în 

sistem ecologic se va realiza o corelare pozitivă între 

conservarea biodiversității și respectarea standardelor 

de bunăstare a animalelor. Prin sprijinul acordat în 

cadrul acestei intervenții fermierii vor fi încurajați să 

treacă de la metodele de agricultură convențională la 

cele specifice agriculturii ecologice.  

Intervenția se aplică la nivel național, acoperind în 

totalitate suprafețele agricole din siturile Natura 2000.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile  
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SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  

SO9 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE 

exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, 

sigure, hrănitoare și produse prin metode sustenabile, 

la reducerea deșeurilor alimentare, precum și la 

îmbunătățirea bunăstării animalelor și la combaterea 

rezistențelor antimicrobiene 

Suprafața  762.200,00 ha 2023-2029 

 

Alocare 2023 0 - 2023  

(162.600.000,00 euro 2023-2029) 

Cuantum unitar planificat 2023 0 - 2023 

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile 

(inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la 

agricultura ecologică – 293 euro/ha/an – 2025-2028,  

• Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) aflate în 

conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an – 

2025-2028,  

• Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura 

ecologică – 620 euro/ha/an, 2025-2028, 

• Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura 

ecologică – 530 euro/ha/an, 2025-2028, 

• Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în 

conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an, 

2025-2028, 

• Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajiști permanente aflate 

în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an, 

2025-2028 

• Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajiști permanente aflate 

în conversia la agricultura ecologică cu angajament de 

agro-mediu și climă – 39 euro/ha/an -2025-2028  

Beneficiari eligibili Sprijinul se acordă pe unitatea de suprafață agricolă 

(hectar) fermierilor care se angajează în mod 

voluntar să adopte practici și metode specifice 

agriculturii ecologice, așa cum sunt definite în 

Regulamentul (CE) nr. 848/2018. Sprijinul se acordă 

sub formă de plăți compensatorii calculate sub formă 

de costuri standard pe baza evaluării costurilor 

suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din 

aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, 
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care depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al 

cerințelor de bază  

 

Criterii de eligibilitate Suprafața eligibilă:  

• terenuri agricole din categoriile de folosință 

încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi 

(Pachetul 3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente 

(Pachetul 6),  

• angajamentele pentru conversia la agricultura 

ecologică se aplică la nivel de parcelă agricolă, 

neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe 

perioada angajamentelor,  

• pachetul 6 - pajiști permanente aflate în conversia la 

agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel 

național – varianta 6.1, cât și în combinație cu 

angajamente de agro-mediu și climă aplicabile pe 

pajiști permanente în zonele eligibile aferente 

acestora – varianta 6.2,  

• parcelele agricole utilizate ca pajiști permanente 

pentru care se află în derulare un angajament de agro-

mediu şi climă nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat 

prin varianta 6.1 a Pachetului 6.  

Beneficiarul:  

- este fermier, utilizator al unei suprafețe agricole 

localizate pe teritoriul României, identificabilă în 

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS),  

- deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar 

parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha 

(0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, 

pepiniere pomicole și viticole),  

- este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită 

sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în 

agricultura ecologică,  

- se angajează să țină o evidență a activităților agricole 

corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și 

superioare la nivelul suprafețelor aflate sub 

angajament).  

Cerințe specifice: 

- beneficiarii intervenției trebuie să respecte practicile 

specifice agriculturii ecologice pe suprafețele agricole 

care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de 

desfășurare a acestuia, 

- beneficiarii țin o evidență a activităților agricole 

corelate cu implementarea angajamentelor, 

- în cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie 

angajamente, se asigură pe toată perioada 
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angajamentului o încărcătură minimă de animale de 

0,3 UVM/ha. 

Alte aspect relevante Intervenția conține 6 pachete:  

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile 

(inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la 

agricultura ecologică,  

Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) aflate în 

conversia la agricultura ecologică,  

Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura 

ecologică,  

Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura 

ecologică,  

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în 

conversia la agricultura ecologică,  

Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajiști permanente aflate în 

conversia la agricultura ecologică  

Sprijinul acordat în cadrul intervenției este 

complementar sprijinului acordat prin intervenția 

privind sprijinul pentru menținerea practicilor de 

agricultură ecologică, fermierii care finalizează cei 

maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 

ani (pentru culturi perene) aferenți perioadei de 

conversie la practicile de agricultură ecologică pot 

deschide angajamente pentru menținerea practicilor 

de agricultură ecologică . 
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DR-05 - AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ – MENȚINEREA CERTIFICĂRII 

Cod de intervenție  DR-05 

Denumire intervenție  Agricultură ecologică – menținerea certificării  

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.17. Numărul de hectare sau de alte unități care 

beneficiază de sprijin pentru agricultura ecologică  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Intervenția se aplică la nivel național. 

Agricultura ecologică promovează practici agricole 

extensive, furnizând bunuri publice de mediu care 

răspund cererii societății pentru utilizarea practicilor 

agricole prietenoase cu mediul, dar și cererii crescute 

a consumatorilor pentru produsele ecologice. Practicile 

specifice agriculturii ecologice contribuie la protejarea 

biodiversității, menținerea fertilității și funcționalității 

solului, reducerea poluării resurselor de apă (prin 

eliminarea scurgerilor de pesticide, managementul 

strict al gunoiului de grajd) și îmbunătățirea 

managementului apei (îmbunătățirea structurii solului, 

reducerea riscului și severității inundațiilor și a secetei, 

în contextul schimbărilor climatice), reducerea 

emisiilor de dioxid de carbon şi asigurarea unor condiții 

de bunăstare a animalelor (densitatea redusă a 

efectivelor de animale). În plus față de beneficiile de 

mediu, acestea pot servi ca bază pentru creșterea 

valorii adăugate a producției agricole și dezvoltarea 

activităților economice la nivel local. De asemenea, 

prin sprijinul acordat pajiștilor permanente utilizate în 

sistem ecologic se va realiza o corelare pozitivă între 

conservarea biodiversității și respectarea standardelor 

de bunăstare a animalelor. Prin sprijinul acordat în 

cadrul acestei intervenții fermierii vor fi încurajați să 

mențină metodele de agricultură ecologică după 

perioada inițială de conversie.  

Intervenția se aplică la nivel național, acoperind în 

totalitate suprafețele agricole din siturile Natura 2000.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile. 
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SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice. 

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  

SO9 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE 

exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, 

sigure, hrănitoare și produse prin metode sustenabile, 

la reducerea deșeurilor alimentare, precum și la 

îmbunătățirea bunăstării animalelor și la combaterea 

rezistențelor antimicrobiene  

Suprafața 297.775,00 ha anual (1.191.100,00  ha 2023-2029) 

 

Alocare 2023 0  - 2023 

226.520.000,00 euro 2023-2029 

 

Cuantum unitar planificat 2023 0- 2023 

Plățile compensatorii se acordă pe hectar din suprafața 

agricolă pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:  

-Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile 

(inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura 

ecologică - 218 euro/ha/an,  

-Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) certificate în 

agricultura ecologică – 431 euro/ha/an,  

-Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică 

– 442 euro/ha/an,  

-Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică – 

479 euro/ha/an,  

-Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice certificate 

în agricultura ecologică – 350 euro/ha/an,  

-Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajiști permanente 

certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an,  

-Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajiști permanente 

certificate în agricultura ecologică cu angajament de 

agro-mediu și climă – 73 euro/ha/an.  

Beneficiari eligibili Sprijinul prevăzut în cadrul acestei intervenții se 

acordă pe hectar de suprafață agricolă fermierilor care 

se angajează în mod voluntar să mențină practici și 

metode specifice agriculturii ecologice, așa cum sunt 

definite în Regulamentul (UE) nr. 848/2018. Sprijinul 

se acordă sub formă de plăți compensatorii calculate 

sub formă de costuri standard pe baza evaluării 

costurilor suplimentare și a pierderilor de venit 

rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii 
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ecologice, care depășesc nivelul obligatoriu 

neremunerat al cerințelor de bază   

Criterii de eligibilitate Beneficiarul:  

- este fermier, utilizator al unei suprafețe agricole 

localizată pe teritoriul României, identificabilă în 

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS),  

- deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar 

parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha 

(0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, 

pepiniere pomicole și viticole),  

- este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită 

sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în 

agricultura ecologică,  

- se angajează să țină o evidență a activităților agricole 

corelate cu implementarea angajamentelor (de bază și 

superioare la nivelul suprafețelor aflate sub 

angajament). 

Suprafața eligibilă:  

- terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate 

ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi (Pachetul 

3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente (Pachetul 6),  

- angajamentele în cadrul intervenției se aplică la nivel 

de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării 

parcelelor pe perioada angajamentelor,  

- pachetul 6 - pajiști permanente certificate în 

agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel 

național – varianta 6.1, cât și în combinație cu 

angajamente de agro-mediu și climă aplicabile pe 

pajiști permanente, în zonele eligibile aferente 

acestora – varianta 6.2,  

- parcelele agricole utilizate ca pajiști permanente 

pentru care se află în derulare un angajament de agro-

mediu și climă nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat 

prin varianta 6.1 a Pachetului 6.  

Alte aspect relevante Sprijinul acordat în cadrul intervenției este 

complementar sprijinului acordat prin intervenția 

privind sprijinul pentru conversia la metodele de 

agricultură ecologică, fermierii care au beneficiat de 

sprijinul pentru conversia la metodele de agricultură 

ecologică și au finalizat cei maximum 2 ani (pentru 

culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi 

perene) aferenți perioadei de conversie la practicile de 

agricultură ecologică pot deschide angajamente pentru 

menținerea practicilor de agricultură ecologică în baza 

acestei intervenții.  
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DR-06 - BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

Cod de intervenție  DR-06  

Denumire intervenție  Bunăstarea animalelor  

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.18. Numărul de unități vită mare (UVM) care 

beneficiază de sprijin pentru bunăstarea și sănătate 

animalelor sau de măsuri de biosecuritate sporite  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național  

Intervenția Bunăstarea animalelor poate fi aplicată în 

toate exploatațiile de creștere și exploatare a păsărilor 

și suinelor autorizate sanitar veterinar de pe teritoriul 

României.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO9 Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE 

exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, 

inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure, 

hrănitoare și produse prin metode sustenabile, la 

reducerea deșeurilor alimentare, precum și la 

îmbunătățirea bunăstării animalelor și la combaterea 

rezistențelor antimicrobiene  

Unitate 234.880,00 uvm 

Alocare 2023 0 - 2023,  

736.250.000,00 euro 2023-2029 

Cuantum unitar planificat 2023 0 2023,  

din 2024: 

DR 06 - 01 - Plată medie pe UVM - Porc - animale 

reproducție (Grant - Medie) 194,90  

DR 06 - 02 - Plată medie pe UVM - Porc - porc gras (Grant 

- Medie) 40,10  

DR 06 - 03 - Plată medie pe UVM - Pasăre - găini 

reproducție (Grant - Medie)  203,00 

DR 06 - 04 - Plată medie pe UVM - Pasăre - găini outoare 

(Grant - Medie) 123,30 

DR 06 - 05 - Plată medie pe UVM - Pasare - pui de carne 

(Grant - Medie) 23,00 

DR 06 - 06 - Plată medie pe UVM - Pasăre - pui de curcă 

(Grant - Medie) 33,90  

 

Beneficiari eligibili Beneficiare ale sprijinului acordat prin intermediul 

acestei intervenții sunt exploatațiile comerciale din 

sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, 

autorizate sanitar veterinar, care se angajează anual, 
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pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare 

care depășesc standardele obligatorii relevante.  

Criterii de eligibilitate Plățile pentru bunăstarea porcilor pot fi acordate în 

cadrul intervenției/pachetului/subpachetului dacă 

beneficiarul:  

• este înregistrat în Registrul Național al 

Exploatațiilor al ANSVSA şi deține un cod de exploatație,  

• deține autorizație sanitară veterinară pentru 

întreaga exploatație cu cod ANSVSA,  

• se angajează să respecte cerințele de bază 

relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru 

care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.  

 

Plățile pentru bunăstarea păsărilor pot fi acordate în 

cadrul subpachetului dacă beneficiarul:  

• deține autorizație sanitară veterinară pentru 

întreaga exploatație,  

• se angajează să respecte cerințele de bază 

relevante și cerințele specifice subpachetelor pentru 

care aplică pe întreaga perioadă a angajamentului.  

Alte aspect relevante Intervenția Bunăstarea animalelor vizează stimularea 

aplicării unor standarde superioare de bunăstare a 

animalelor în fermele de porci şi păsări, care depășesc 

standardele minime obligatorii, răspunzând nevoilor 

privind siguranța alimentară şi asigurarea calității 

produselor alimentare prin îmbunătățirea sănătății 

animalelor în urma adaptării condițiilor de hrănire, 

adăpare şi adăpostire a acestora. 

 Prin aceasta se garantează asigurarea sănătății 

populației, răspunzându-se interesului consumatorilor 

pentru produse provenite din carne de porc şi pasăre 

crescute în condiții superioare de bunăstare, pe fondul 

preferinței actuale a acestora pentru o calitate 

superioară a acestor produse. 

Beneficiarii intervenției trebuie să respecte la nivelul 

întregii exploatații agricole condiționalitățile stabilite 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2021/2115 de 

stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 

strategice care urmează a fi elaborate de statele 

membre în cadrul politicii agricole comune (planurile 

strategice PAC) și prevăzute în legislația națională.  
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DR-07 - SILVO-MEDIU ȘI CLIMĂ 

Cod de intervenție  DR-07  

Denumire intervenție  Silvo-mediu și climă  

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.15. Numărul de hectare (forestiere) sau numărul de 

alte unități acoperite de angajamentele legate de mediu 

sau de climă care depășesc cerințele obligatorii  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

național 

Sprijinul acordat prin intervenția Silvo-mediu și clima 

are în vedere completarea măsurilor de conservare a 

biodiversității și a resurselor de sol pe terenuri forestiere 

din Fondul Forestier Național (FFN) aplicate prin sistemul 

actual de reglementare a gestionării pădurilor în 

România, prin promovarea de angajamente voluntare 

care să conducă la consolidarea gestionării durabile a 

terenurilor forestiere, contribuind suplimentar la 

conservarea și creșterea biodiversității, reducerea 

eroziunii solului, precum și la eforturile de combatere a 

schimbărilor climatice. Biodiversitatea specifică 

pădurilor reprezintă o componentă importantă a 

biodiversității în România. Din cele 106 habitate 

specifice de pădure descrise în lucrarea Habitatele din 

România (București, 2005) circa 73% au o valoare 

conservativă mare și foarte mare și numai 5% o valoare 

conservativă redusă.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile  

SO5 Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării 

eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și 

aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor 
 

Suprafața 2.733.000 Ha 

Alocare 2023 0 -2023 

84.826.166,00 euro 2025-2028 
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Cuantum unitar planificat 

2023 

0 -2023/2024 

Din 2025: 

Plățile compensatorii, calculate sub formă de costuri 

standard, sunt următoarele:  

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 38 €/an/ha;  

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului 

din rărituri: 137 €/ha/an (pentru suprafața anuală pentru 

care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2);  

Degresivitatea suportului financiar va fi aplicată pentru 

suprafețele mai mari de 500 ha, astfel că nivelul plăților 

va fi ajustat după cum urmează: 

• 100 – 500 ha – 100% din valoarea plății 

• 500,01 – 1000 ha – 85% din valoarea plății • 1000,01 – 

5000 ha – 65% din valoarea plății 

• Peste 5000 ha – 50% din valoarea plății. 

Beneficiari eligibili Beneficiarii eligibili:  

• Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi:  

- proprietate privată a persoanelor fizice și juridice  

- proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale  

- proprietate privată a unităților administrativ-

teritoriale  

• Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți 

anterior.  

Criterii de eligibilitate Suprafața eligibilă:  

• Suprafața de teren forestier care face obiectul 

angajamentului este localizată pe teritoriul României și 

este inclusă în FFN,  

•  Fac obiectul aplicării intervenției terenurile 

acoperite cu păduri și terenuri destinate împăduririi sau 

reîmpăduririi, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul 

I funcțional (T I), cu condiția ca terenurile destinate 

împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult 

de 15% din suprafața angajată,  

•  Suprafața minimă pentru care se încheie 

angajamentul este de cel puțin 100 ha,  

•  Suprafețele care fac obiectul angajamentului 

trebuie identificate în format electronic,  

•  Suprafața trebuie să facă parte dintr-un 

amenajament silvic în vigoare (amenajamentul se 

consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul 

verbal al conferinței a II-a de amenajare).  

 

Alte aspect relevante Toți beneficiarii intervenției trebuie să demonstreze că 

există amenajamente silvice în vigoare pe toată perioada 

angajamentului și pe toată suprafața angajată.  
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Beneficiarii intervenției trebuie să respecte la nivelul 

întregii exploatații agricole normele de condiționalitate 

stabilite în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 pe toată perioada 

angajamentului. Condiționalitatea se aplică pe parcursul 

întregului an calendaristic.  

O clauză de revizuire este prevăzută pentru 

angajamentele încheiate în cadrul acestei intervenții 

pentru a asigura adaptarea acestora în cazul modificării 

cerințelor obligatorii pe care angajamentele trebuie să 

le depășească. În cazul în care adaptarea nu este 

acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și 

rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care 

angajamentul a produs efecte.  

O clauză de revizuire este prevăzută pentru 

angajamentele încheiate în cadrul acestei  

intervenții, care depășesc actuala perioadă de 

programare, pentru a asigura adaptarea acestora la 

cadrul juridic al următoarei perioade de programare.  
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DR-08 - ÎMPĂDURIRI - ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA SUPRAFEȚELOR ÎMPĂDURITE 

Cod de intervenție  DR-08  

Denumire intervenție  Împăduriri - întreținerea și îngrijirea suprafețelor 

împădurite  

Tipul de intervenție ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de 

climă și alte angajamente în materie de gestionare  

Indicator comun de realizare O.15. Numărul de hectare (forestiere) sau numărul de 

alte unități acoperite de angajamentele legate de 

mediu sau de climă care depășesc cerințele obligatorii  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

Prin această intervenție se are în vedere continuarea 

acordării sprijinului financiar beneficiarilor care și-au 

asumat angajamente în baza Măsurii 8 - Investiții în 

dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea 

viabilității pădurilor, Sub-măsura - 8.1 Împăduriri și 

crearea de suprafețe împădurite din PNDR 2014 - 2020 

sau care au semnat contracte în baza Măsurii 221 - 

Prima împădurire a terenurilor agricole din PNDR 2007 

- 2013.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea 

sechestrării carbonului, precum și prin promovarea 

energiei sustenabile 

Suprafața 4500 ha 

Alocare 2023 0 (3.000.000,00 euro 2026 -2029)  

Cuantum unitar planificat 2023 0 – 2023 

Din 2026: 850 euro/ha 

Beneficiari eligibili Beneficiarii sprijinului sunt deținători legali de teren 

agricol. Aceștia nu trebuie să facă obiectul altor forme 

de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeași 

suprafață de teren și perioadă, cu excepția plăților de 

silvo-mediu și climă.  

Suprafața terenului împădurit se va menține pe 

perioada implementării contractului la minimum 0,5 

ha.  

Criterii de eligibilitate Beneficiarii sprijinului prin această intervenție sunt 

deținătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol 

și formele asociative ale acestora.  

Condiții de eligibilitate:  
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• Suprafața terenului pe care s-a realizat împădurirea 

cu perdele forestiere de protecție se va menține pe 

perioada implementării angajamentului la cel puțin 0,5 

ha iar suprafața compactă minimă împădurită la cel 

puțin 0,1 ha.  

• Suprafața terenului pe care s-a realizat împădurirea 

cu trupuri de pădure se va menține pe perioada 

implementării angajamentului la cel puțin 1 ha, iar 

suprafața compactă minimă împădurită la cel puțin 0,5 

ha.  

 

Alte aspect relevante Definiții relevante pentru intervenție: Terenul agricol 

reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de 

folosinţă teren arabil, pajiști permanente și culturi 

permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe 

parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil 

destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) 

în urmă cu cel puţin 2 ani (minim 2 campanii integrale 

de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă), iar 

pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în 

această perioadă standardele de eco-condiţionalitate 

relevante. Terenul neagricol reprezintă o suprafaţa de 

teren care nu este utilizată în scop agricol (inclusă în 

blocurile fizice identificate în LPIS - Land Parcel 

Identification System) sau care are utilizare agricolă şi 

are categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti 

permanente şi culturi permanente, fiind identificată în 

LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim 

de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-

condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani 

(minim 2 campanii integrale de primire a cererilor 

unice de plată pe suprafaţă). Perdelele forestiere de 

protecție reprezintă formaţiunile cu vegetaţie 

forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă 

de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l 

proteja împotriva efectelor unor factori dăunători 

şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi 

estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor 

de protecție se încadrează și cordoanele forestiere. 

Starea de masiv reprezintă stadiul din care o 

regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare 

a faptului că exemplarele componente ale acesteia 

realizează o desime care asigură condiţionarea lor 

reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi 

necesare lucrări de completări şi întreţineri. 
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DR-09 - ZONE AFECTATE DE CONSTRÂNGERI NATURALE - ZONA MONTANĂ 

Cod de intervenție (SM) DR-09 

Denumire intervenție  Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană 

Tipul de intervenție ANC(71)  

Constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

anumitor zone  

Indicator comun de realizare O12  

Numărul de hectare care beneficiază de sprijin pentru 

suprafețele care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau specifice, inclusiv o defalcare per tip de suprafață  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național  

În perioada 2014-2021, pentru categoria ANC: „zone 

montane” (art. 32 alin. 1 lit. a) al Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013), desemnarea a fost cea realizată în 

cadrul PNDR 2007-2013 (zona montană definită în baza 

art. 18 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999).  

Datorită condițiilor legate de altitudine și pantă, o parte 

importantă a zonei munților Carpați întâmpină 

obstacole în practicarea agriculturii, prin scurtarea 

perioadei de vegetație și costuri suplimentare asociate 

lucrărilor agricole, induse de condițiile de pantă, fiind 

astfel desemnate ca „zona montană”.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe 

termen lung și diversitatea agricolă, precum și pentru 

a asigura sustenabilitatea economică a producției 

agricole în Uniune  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  
 

Suprafața 1.255.000,00 ha/an 

Alocare 2023 414,80 mil. euro  

Cuantum unitar planificat 2023 0  

82,00 Euro din 2025  

Cu scopul asigurării resurselor financiare necesare 

pentru implementarea intervenției ANC-ZM, începând 

cu anul 2023, pentru suprafețele care depășesc 50 ha se 

vor aplica intervalele de degresivitate: 50,01-100 ha, 

100,01-300 ha și peste 300 ha.  
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Pentru aceste intervale de mărime a suprafețelor, baza 

de calcul pentru aplicarea degresivității este 

reprezentată de valoarea de 94 euro/ha/an.  

Degresivitatea sprijinului financiar  

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 

ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), 

valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole 

care depășesc această valoare:  

• 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 94 

euro/ha/an,  

• 50,01 - 100 ha – 75% din prima acordată pe hectar - 71 

euro/ha/an,  

• 100,01 - 300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 

47 euro/ha/an,  

• peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar - 33 

euro/ha/an.  

Beneficiari eligibili Fermierii activi, în conformitate cu prevederile art. 4, 

alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 2115/2021.  

Criterii de eligibilitate • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în 

categoria fermier activ, definit în înțelesul art. 4, alin. 

(1) a Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 conform 

legislației naționale,  

• beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole 

localizate pe teritoriul României, identificabilă în 

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), 

încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale semnificative, delimitate 

conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 1305/2013 și se înregistrează la APIA cu suprafața 

agricolă,  

• suprafață minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile 

prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată 

pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, 

suprafață minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 

0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, 

pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii),  

• beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își 

continue activitatea agricolă pe terenurile agricole 

situate în zonele afectate de constrângeri naturale.  

Alte aspect relevante Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții se acordă 

anual per hectar de suprafață agricolă.  
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DR-10 - ZONE AFECTATE DE CONSTRÂNGERI NATURALE SEMNIFICATIVE 

Cod de intervenție  DR10 

Denumire intervenție  Zone afectate de constrângeri naturale semnificative 

Tipul de intervenție ANC(71)  

Constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

anumitor zone  

Indicator comun de realizare O12  

Numărul de hectare care beneficiază de sprijin pentru 

suprafețele care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau specifice, inclusiv o defalcare per tip de suprafață  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național 

În perioada 2023-2027, zonele cu constrângeri naturale 

sau alte constrângeri specifice sunt delimitate în 

temeiul art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.  

În afară de zona montană, există alte zone ce sunt 

caracterizate în principal de o productivitate scăzută 

datorită acțiunii factorilor naturali restrictivi. În 

România, factorul biofizic principal care conduce la 

apariția zonelor cu constrângeri naturale este cel 

climatic, legat de apariția secetei. De asemenea, există 

alte zone caracterizate de o serie de particularități 

edafice (soluri argiloase sau nisipoase – care conduc fie 

la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al 

acesteia), climatice (temperaturi scăzute), etc. 

Identificarea și desemnarea zonelor, altele decât zona 

montantă, care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative are la bază analiza criteriilor bio-fizice, 

atât din punct de vedere al intensității (praguri), cât și 

din perspectiva extinderii (ponderea din suprafața 

agricolă utilizată). 

 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe 

termen lung și diversitatea agricolă, precum și pentru 

a asigura sustenabilitatea economică a producției 

agricole în Uniune  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  
 

Suprafața 3.733.928,00 ha anual din 2024 

Alocare 2023 224,04 mil. euro (2024-2029) 
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Cuantum unitar planificat 2023 12 euro/ha/an.  

Nu se aplică intervale de degresivitate a plăților pentru 

suprafețe.  

Beneficiari eligibili fermierii activi, în conformitate cu prevederile art. 4, 

alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 2115/2021.  

 

Criterii de eligibilitate • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în 

categoria fermier activ, definit în înțelesul art. 4, alin. 

(1) a Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 conform 

legislației naționale,  

• beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole 

localizate pe teritoriul României, identificabilă în 

Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), 

încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale semnificative, delimitate 

conform prevederilor art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 1305/2013 și se înregistrează la APIA cu suprafața 

agricolă,  

• suprafață minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile 

prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată 

pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, 

suprafață minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 

0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, 

pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii),  

• beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își 

continue activitatea agricolă pe terenurile agricole 

situate în zonele afectate de constrângeri naturale.  

Alte aspecte relevante Plată compensatorie pentru costurile suplimentare și 

pentru pierderile de venit. Pentru implementarea 

intervenției ANC SEMN nu se vor aplica intervalele de 

degresivitate pentru suprafețe, valoarea costului unitar 

reprezentând valoarea maximă a plății care poate fi 

acordată beneficiarilor.  
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DR-11 - ZONE AFECTATE DE CONSTRÂNGERI NATURALE SPECIFICE 

Cod de intervenție  DR-11 

Denumire intervenție  Zone afectate de constrângeri naturale specifice 

Tipul de intervenție ANC(71)  

Constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 

anumitor zone  

Indicator comun de realizare O12  

Numărul de hectare care beneficiază de sprijin pentru 

suprafețele care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau specifice, inclusiv o defalcare per tip de suprafață  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Național  

Suprafețe largi ale României prezintă limitări naturale 

ale productivității agricole care conduc la producții 

agricole reduse, limitări care se datorează unor condiții 

climatice și biofizice nefavorabile desfășurării în 

condiții optime a activităților agricole. Aceste suprafețe 

se regăsesc în special în zona Munților Carpați și ale 

Deltei Dunării, precum și în alte zone cu specificități ale 

condițiilor de climă, sol sau teren. Totodată, o mare 

parte din aceste zone sunt de regulă asociate și cu o 

valoare ridicată a biodiversității, însă sunt amenințate 

de fenomenul de abandon al activităților agricole, 

fenomen ce poate afecta atât viabilitatea zonelor 

rurale, cât și factorii de mediu locali (biodiversitatea, 

solul sau peisajele).  

Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri 

naturale specifice (ANC SPEC), nu a suferit modificări în 

perioada de programare 2014-2022, comparativ cu 

perioada de programare 2007-2013, fiind realizată la 

nivel de UAT LAU2 (comune, orașe și municipii) care se 

regăsesc în totalitate în Rezervația Biosferei „Delta 

Dunării”; limitele UAT-urilor sunt date de limitele 

blocurilor fizice atribuite UAT-urilor  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

SO1 Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a 

rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al 

Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe 

termen lung și diversitatea agricolă, precum și pentru 

a asigura sustenabilitatea economică a producției 

agricole în Uniune  

SO6 Contribuirea la stoparea și inversarea pierderii 

biodiversității, la îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și la conservarea habitatelor și a 

peisajelor  
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Suprafața 150.000,00 ha anula (din 2025) 

Alocare 2023 25,15 mil. euro (2025-2029) 

Cuantum unitar planificat 2023 42,00 euro începând cu 2025 

Nivelul plății compensatorii este de  80 euro/ha/an.  

Cu scopul asigurării resurselor financiare necesare 

pentru implementarea intervenției ANC-SPEC, începând 

cu anul 2023, pentru suprafețele care depășesc 50 ha 

(intervalele de degresivitate 50,01 -100 ha, 100,01 - 300 

ha, peste 300 ha).  

Pentru aceste intervale de mărime a suprafețelor, baza 

de calcul pentru aplicarea degresivității este 

reprezentată de valoarea de 80 euro/ha/an.  

Degresivitatea sprijinului financiar  

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 

ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), 

valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole 

care depășesc această valoare:  

• 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 80 

euro/ha/an,  

• 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar - 60 

euro/ha/an,  

• 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar - 40 

euro/ha/an,  

• peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar - 28 

euro/ha/an.  

Beneficiari eligibili fermierii activi, în conformitate cu prevederile art. 4, 

alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 2115/2021.  

Criterii de eligibilitate • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în 

categoria fermier activ, definit în înțelesul art. 4, alin. 

(1) a Regulamentului (UE) 2115/2021 conform legislației 

naționale,  

• beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole 

localizate pe teritoriul României, identificabilă în 

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), 

încadrată în zona eligibilă pentru zone care se confruntă 

cu alte constrângeri specifice, delimitate conform 

prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE) 

1305/2013 și se înregistrează la APIA cu suprafața 

agricolă,  

• suprafață minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele 

eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile 

prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată 

pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, 

suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 

0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, 

pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii),  
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• beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își 

continue activitatea agricolă pe terenurile agricole 

situate în zonele afectate de constrângeri naturale.  

Suprafața eligibilă:  

- Intervenția Zone care se confruntă cu constrângeri 

specific (ANC-SPEC) este un instrument prin care se 

sprijină (compensează fermierii) financiar utilizarea 

terenurilor agricole situate în unitățile administrativ-

teritoriale care se suprapun total sau parțial cu 

Rezervația Biosferei Delta Dunării. Potențialul natural 

agricol din această zonă este mai scăzut decât în restul 

țării, condițiile naturale de producție fiind similare pe 

întreaga suprafață agricolă din această zonă, în 

condițiile în care pe terenurile agricole din zonă se 

întâlnesc o serie de constrângeri definite prin indicatori 

biofizici de climă și sol în Anexa III. Toate UAT-urile din 

acest areal sunt afectate de criteriul biofizic de Climă 

(„deficit de apă”). 

Alte aspecte relevante Metodologia de calculare a plăților compensatorii 

acordate în cadrul acestei intervenții este prezentată 

astfel:  

În conformitate cu articolul 71 din Reg. (UE) nr. 

2115/2021 calculul plaților compensatorii se bazează pe 

pierderea de venituri și cheltuieli suplimentare legate 

de agricultura practicată în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale specifice, în comparație cu zonele 

care nu sunt afactate de constrângeri naturale sau alte 

constrângeri specifice (NON ANC).  

Metodologia aplicată de România pentru 2023 s-a bazat 

pe o comparație între veniturile (Coeficienti Standard 

Output - SOC) pe ha între zonele afectate de 

constrângeri naturale și cele care nu se confruntă cu 

aceste constrângeri, care reflectă în termeni orientativi 

factorii de limitare (randamente mai mici, limitări 

privind utilizarea terenurilor, etc.) și, prin urmare, 

diferența care urmează să fie compensată.  
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AJUTOARELE NAȚIONALE TRANZITORII (BN) 
 
 

ANT 1 – PLATĂ CULTURI ÎN TEREN ARABIL 

Cod de intervenție  ANT 1 

Denumire intervenție ANT 1 – plată culturi în teren arabil 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare 

ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 

147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

 

 

 

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Fermierii care exploatează suprafețe în teren arabil, 

primesc pe lângă ajutoarele naționale tranzitorii și alte 

scheme de sprijin:  

-BISS (sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității);  

-CRISS 1-50 Ha (Sprijin redistributiv complementar pentru 

venit în scopul sustenabilității);  

-Tinerii fermieri (Sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 de ani;  

-Eco-scheme (Scheme pentru climă și mediu)  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 85.301.500,00 Euro 

Rata unitară maximă a 

sprijinului, în % pentru anul 

2023 

27,63% 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria 

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

grupurile de producători care desfăşoară activitate 

agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul vegetal 

sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale 

directe complementare aferente anului 2013. 

Alte aspect relevante 
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Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea 

paragraf 

fără perioadă de referință 
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ANT 2,3 - PLATĂ DECUPLATĂ PENTRU IN ȘI CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ 

Cod de intervenție  ANT 2, 3   

Denumire ajutor  ANT 2,3 - plată decuplată pentru in și cânepă pentru 

fibră 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare 

ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 

147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

IN-ANT 2  

Fermierii care cultivă in, primesc pe lânga ajutoarele 

naționale tranzitorii și alte scheme de sprijin:  

-BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității)  

-CRISS 1 - 50 Ha (sprijin redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității)  

-Tinerii fermieri (sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 ani  

-Ecoscheme (scheme pentru climă, mediu)  

-ANT-1  

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole 

să fie de cel puţin 0,3 ha.  

La culturile de in plățile menționate nu se completează 

cu sprijin cuplat pentru venit.  

Totodata prin pilonul II fermierii pot beneficia de 

sprijin pentru investiții in exploatații agricole precum, 

achizitia de echipamente si alte investii specifice 

exploatatiei dar si investitii in crearea de valoare 

adaugată respectiv conditionare/procesare la nivelul 

fermei dar rezultatul trebuie sa se incadreze in Anexa I 

la tratat.  

CÂNEPĂ - ANT 3  

Fermierii care cultivă cânepă primesc pe lânga 

ajutoarele naționale tranzitorii și alte scheme de 

sprijin:  

-BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității)  

-CRISS 1 - 50 Ha (sprijin redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității)  

-Tinerii fermieri (sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 ani  

-Ecoscheme (scheme pentru climă, mediu)  
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-ANT-1  

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole 

să fie de cel puţin 0,3 ha.  

La culturile de cânepă plățile menționate se 

completează cu sprijin cuplat pentru venit.  

Totodata prin pilonul II fermierii pot beneficia de 

sprijin pentru investitii in exploatatii agricole precum, 

achizitia de echipamente si alte investii specifice 

exploattaiei dar si investitii in crearea de valoare 

adaugata respectiv conditionare/procesare la nivelul 

fermei.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 5.500,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Se va stabili anual prin Hotarare de Guvern  

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria 

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 

566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi grupurile de producători care desfăşoară 

activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor 

naţionale directe complementare aferente anului 2013. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

fără perioadă de referință  
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ANT 4 - PLATĂ DECUPLATĂ PENTRU TUTUN 

Cod de intervenție  ANT 4  

Denumire intervenție  ANT 4 - plată decuplată pentru tutun 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în 

continuare ANT, reprezintă plăţi care se acordă 

fermierilor în sectoarele vegetal şi zootehnic, în 

conformitate cu art. 147 alin. (3) din Regulamentul 

(UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Fermierii care cultivă tutun primesc pe lânga 

ajutoarele naționale tranzitorii și alte scheme de 

sprijin:  

-BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității)  

-CRISS 1 - 50 Ha (sprijin redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității)  

-Tinerii fermieri (sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 ani  

-Ecoscheme (scheme pentru climă, mediu)  

-ANT-1  

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole 

să fie de cel puţin 0,3 ha.  

La culturile de tutun plățile menționate nu se 

completează cu sprijin cuplat pentru venit.  

Totodata prin pilonul II fermierii pot beneficia de 

sprijin pentru investitii in exploatatii agricole precum, 

achizitia de echipamente si alte investii specifice 

exploatației dar si investiții de 

condiționare/depozitare  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 3.596.500,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 2023 Se va stabili anual prin  Hotarare de Guvern  

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de 

teren agricol şi/sau deţinători legali de animale. În 

categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi 
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cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din 

Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi grupurile de producători care 

desfăşoară activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor 

naţionale directe complementare aferente anului 

2013. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

fără perioadă de referință 
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ANT 5 - PLATĂ DECUPLATĂ PENTRU HAMEI 

Cod de intervenție  ANT 5 

Denumire intervenție  ANT 5 - plată decuplată pentru hamei 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în 

continuare ANT, reprezintă plăţi care se acordă 

fermierilor în sectoarele vegetal şi zootehnic, în 

conformitate cu art. 147 alin. (3) din Regulamentul (UE) 

nr.2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Fermierii care cultivă hamei primesc pe lânga 

ajutoarele naționale tranzitorii și alte scheme de 

sprijin:  

-BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității)  

-CRISS 1 - 50 Ha (sprijin redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității)  

-Tinerii fermieri (sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 ani  

-Ecoscheme (scheme pentru climă, mediu)  

-ANT-1  

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole 

să fie de cel puţin 0,1 ha.  

La culturile de hamei plățile menționate se 

completează cu sprijin cuplat pentru venit.  

Totodata prin pilonul II fermierii pot beneficia de 

sprijin pentru investitii in exploatatii agricole precum, 

achizitia de echipamente si alte investii specifice 

exploatatiei dar si investitii in crearea de valoare 

adaugata respectiv conditionare/procesare la nivelul 

fermei.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 84.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Se va stabili anual prin  Hotarare de Guvern 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de 

teren agricol şi/sau deţinători legali de animale. În 
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categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi 

cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din 

Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi grupurile de producători care 

desfăşoară activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor 

naţionale directe complementare aferente anului 2013. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

fără perioadă de referință  
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ANT 6 - PLATĂ DECUPLATĂ PENTRU SFECLA DE ZAHĂR 

Cod de intervenție  ANT 6  

Denumire intervenție  ANT 6 - plată decuplată pentru sfecla de zahăr 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare 

ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 

147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

Fermierii care cultivă sfecla pentru zahar primesc pe 

lânga ajutoarele naționale tranzitorii și alte scheme de 

sprijin:  

-BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul 

sustenabilității)  

-CRISS 1 - 50 Ha (sprijin redistributiv complementar 

pentru venit în scopul sustenabilității)  

-Tinerii fermieri (sprijin complementar pentru venit 

pentru tinerii fermieri), până la 40 ani  

-Ecoscheme (scheme pentru climă, mediu)  

-ANT-1  

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o 

suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole 

să fie de cel puţin 0,3 ha.  

La culturile de sfecla pentru zahar plățile menționate se 

completează cu sprijin cuplat pentru venit.  

Totodata prin pilonul II fermierii pot beneficia de 

sprijin pentru investiții in exploatații agricole precum, 

achizitia de echipamente si alte investii specifice 

exploatatiei dar si investitii in crearea de valoare 

adaugată respectiv conditionare/procesare la nivelul 

fermei.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 1.515.500,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Se va stabili anual prin  Hotarare de Guvern 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria 

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 
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566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi grupurile de producători care desfăşoară 

activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăţilor 

naţionale directe complementare aferente anului 2013. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

fără perioadă de referință  
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ANTZ 7 - LAPTE DE VACĂ - PLATĂ DECUPLATĂ DE PRODUCȚIE 

Cod de intervenție  ANT 7 

Denumire intervenție  ANTZ 7 - lapte de vacă - plată decuplată de 

producție 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare 

ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 

147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

ANTZ 7 lapte de vacă lapte – plata decuplată de 

producție se acordă pentru un minimum 3 tone lapte 

comercializat. SCZ pentru creșterea vacilor de lapte se 

acordă pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi 

maximum 250 de capete. Ținând cont că în România 

producția medie de lapte pe cap de vacă este de 3500 

litri/cap/an.  

Complementaritatea se aplică exploatațiilor cu un 

efectiv cuprins între 5- 250 de capete în zona de munte 

și exploatațiilor între 10-250 capete în restul țării.  

Segmentul de ferme cuprinse între 10 și 250 capete, 

dețin cca. 30% din total efectivelor de vaci, sunt 

repartizate pe întreg teritoriul țării, asigură activitate 

principală în zonele rurale și aprovizionează în cea mai 

mare proporție piețele locale. În România tot sectorul 

de creştere a vacilor de lapte este în dificultate, dar au 

fost selectate pentru sprijin cuplat tipurile de 

exploataţii cele mai vulnerabile, datorită rentabilităţii 

slabe a acestora, fapt care afectează negativ echilibrul 

economic, întrucât costurile producţiei depăşesc în 

multe dintre cazuri veniturile.  

În situația în care sunt îndeplinite angajamentele 

prevăzute în echoschema „Creșterea nivelului de 

bunăstare a vacilor de lapte” exploatațiile de vaci de 

lapte, indiferent de mărimea lor, pot solicita o plată 

suplimentară.  

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 18.524.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Se va stabili anual prin Hotarare de Guvern 
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Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria 

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 

566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi grupurile de producători care desfăşoară 

activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

zootehnic sunt identice cu cele pentru acordarea 

plăţilor naţionale directe complementare aferente 

anului 2013, cu excepţia: 

a) perioadei de referinţă pentru ANT lapte prevăzute la 

art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (ii), care a devenit anul 2018; 

b) datei de referinţă pentru ANT carne prevăzute la 

art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (iii), care a devenit 31 

ianuarie 2018. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

În conformitate cu art. 147 alin. (2) din Regulamentul 

2115/2022 condițiile de acordare ajutoarelor naționale 

tranzitorii sunt identice cu cele prevazute la articolul 37 

alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. S-a 

modificat doar data de referință, care a devenit anul 

2018 pentru lapte bovine. 

  

Plata se calculează în funcție de producția valorificată 

în perioada de referință.  

 

Pentru exploatațiile nou înființate după anul 2018, 

perioada de referință este perioada cuprinsă între data 

începerii depunerii cererii unice de plată a anului 

anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii 

cererii unice de plată a anului current.  
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ANTZ 8 - CARNE DE VITĂ ȘI MÂNZAT – PLATĂ DECUPLATĂ DE PRODUCȚIE 

Cod de intervenție  ANT 8  

Denumire intervenție  ANTZ 8 - carne de vită și mânzat – plată decuplată de 

producție 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare 

ANT, reprezintă plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu art. 

147 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de 

aplicare teritorial 

ANTZ 8 carne de vita și manzat- plata decuplată de 

producție se acordă pentru un efectiv de minimum 3 

capete bovine.  

SCZ pentru creşterea taurinelor de carne se acordă 

pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi 

maximum 250 de capete. 

Complementaritatea ANT–SCZ se aplică exploatațiilor cu 

un efectiv cuprins între 10- 250 de capete. 

Dacă sunt îndeplinite angajamentele prevăzute în 

echoschema „Măsura pentru bunăstarea tineretului 

bovin la îngrășat”, exploatațiile care cresc tineret bovin 

la îngrășat de până la 32 de luni și dețin maximum 5000 

de capete, pot solicita o plată suplimentară. 

Cod + descriere obiective 

specifice PAC 

 

Suprafața  

Alocare 2023 77.847.000,00 Euro 

Cuantum unitar planificat 

2023 

Se va stabili anual prin  Hotarare de Guvern 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii persoane fizice 

şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate 

agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren 

agricol şi/sau deţinători legali de animale. În categoria 

beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 

566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi grupurile de producători care desfăşoară 

activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în sectorul 

zootehnic sunt identice cu cele pentru acordarea 

plăţilor naţionale directe complementare aferente 

anului 2013, cu excepţia: 
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a) perioadei de referinţă pentru ANT lapte prevăzute la 

art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (ii), care a devenit anul 2018; 

b) datei de referinţă pentru ANT carne prevăzute la 

art. 1 alin. (5) lit. b) pct. (iii), care a devenit 31 

ianuarie 2018. 

Alte aspect relevante  

Informații privind perioada de 

referință modificată în 

conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

În conformitate cu art. 147 alin. (2) din Regulamentul 

2115/2022 condițiile de acordare ajutoarelor naționale 

tranzitorii sunt identice cu cele prevazute la articolul 37 

alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. S-a 

modificat numai data de referință, 31 ianuarie 2018.  

Plata se calculează în funcție de efectivele eligibile 

înregistrate la această data.  

Pentru exploatațiile nou înființate după anul 2018, data 

de referință este ultima zi înainte de data începerii 

depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de 

depunere.  
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ANTZ 9 - OVINE ȘI CAPRINE FEMELE - PLATĂ CUPLATĂ DE PRODUCȚIE 

Cod de intervenție  ANT 9 

Denumire intervenție  ANTZ 9 - ovine și caprine femele - 

plată cuplată de producție 

Tipul de intervenție Ajutoarele naţionale tranzitorii, 

denumite în continuare ANT, reprezintă 

plăţi care se acordă fermierilor în 

sectoarele vegetal şi zootehnic, în 

conformitate cu art. 147 alin. (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115. 

Indicator comun de realizare  

Descrierea domeniului de aplicare teritorial ANTZ 9 ovine si caprine femele- plata 

cuplată de producție se acordă 

exploatațiilor de cu un efectiv de 

minimum 50 de capete de femele ovine/ 

25 de capete de femele caprine.  

SCZ pentru ovine/ caprine se acordă 

pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 

de capete femele ovine şi/sau berbeci , 

respective 50 şi 500 de capete de femele 

caprine şi/sau ţapi.  

Complementaritatea se aplică 

exploatațiilor cu un efectiv cuprins între 

60-500 capete ovine, respectiv 50-500 

capete caprine, aceaste categorii de 

exploatații având cea mai mica rată de 

rentabilitate și fiind cele mai vulnerabile 

în cazul fluctuațiilor prețurilor inputurilor 

și ale veniturilor.  

Cod + descriere obiective specifice PAC  

Suprafața  

Alocare 2023 39.064.500,00 Euro 

Rata unitară maximă a sprijinului, în % 

pentru anul 2023 

27% 

Beneficiari eligibili Beneficiarii intervenţiilor sunt fermierii 

persoane fizice şi/sau persoane juridice 

care desfăşoară o activitate agricolă în 

calitate de utilizatori ai suprafeţelor de 

teren agricol şi/sau deţinători legali de 

animale. În categoria beneficiarilor de 
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plăţi se încadrează şi cooperativele 

agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din 

Legea nr. 566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

grupurile de producători care desfăşoară 

activitate agricolă. 

Criterii de eligibilitate Condiţiile specifice de acordare a ANT în 

sectorul zootehnic sunt identice cu cele 

pentru acordarea plăţilor naţionale 

directe complementare aferente anului 

2013, cu excepţia: 

a) perioadei de referinţă pentru ANT 

lapte prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) 

pct. (ii), care a devenit anul 2018; 

b) datei de referinţă pentru ANT carne 

prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) pct. 

(iii), care a devenit 31 ianuarie 2018. 

Alte aspect relevante 

 

 

Informații privind perioada de referință 

modificată în conformitate cu articolul 147 

alineatul (2) al doilea paragraf 

fără perioadă de referință  

 

 


