Informare cu privire la situația asigurării subvențiilor în sectorul agricol în anul 2019.
Analiza comparativă cu anul precedent
Informare plăți IACS Campania 2018
1.Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se aplică în
agricultură în perioada 2015 – 2020 sunt:
- schema de plată unică pe suprafaţă;
- plata redistributivă;
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
- plata pentru tinerii fermieri;
- schema de sprijin cuplat;
- schema simplificată pentru micii fermieri.
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita
prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole
- pentru angajamente care au început în anul 2015:
Măsura 10 - Agro-mediu şi climă;
Măsura 11 - Agricultura ecologică;
Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice;
4. Schemele de plată pentru animale.
Autorizarea la plată a cererilor în avans a cererilor unice de plată
Cuantumurile schemelor de plăți au fost aprobate în baza Hotărârii nr. 783/2018, privind stabilirea
pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor
de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al
plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.
Schemele de plată pentru care s-au plătit avansul și cuantumul pe hectar pentru fiecare
schemă
 Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) = 102,5697 euro/ha = 478,3645 lei/ha
 Plată redistributivă = primul interval: 1-5 ha inclusiv - 5 euro/ha = 23,319 lei/ha; al doilea
interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv) - 50,3626 euro/ha = 234,8810 lei/ha
 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 58,2361 euro/ha = 271,6015
lei/ha
 Plata pentru tinerii fermieri = 25,8405 euro/ha = 120,5149 lei/ha
Cursul de schimb valutar este de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală
Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din
01.10.2018, pentru plăţile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă).
AVANSUL acordat a fost de 70% din valoarea unei scheme de plată.
 Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020
P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha, 661,507 lei/ha
P2 - Practici agricole tradiţionale:
P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha = 465,85 lei/ha
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P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 21 €/ha = 97,8285 lei/ha
P3 - Pajişti importante pentru păsări:
P3.1 Crex crex:
P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha = 1.444,135 lei/ha
P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha = 1.076,1135
lei/ha
P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus:
P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha
= 740,7015 lei/ha
P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 80
€/ha = 372,68 lei/ha
P4 - Culturi verzi = 128 €/ha = 596,288 lei/ha
P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250
€/ha = 1.164,625 lei/ha
 Măsura 11 Agricultură ecologică PNDR 2014-2020
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura
ecologică = 293 €/ha = 1.364,9405 lei/ha
P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha = 2.329,25 lei/ha
P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha = 2.888,27 lei/ha
P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha = 2.469,005 lei/ha
P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha =
1.700,3525 lei/ha
P6 – Pajişti permanente
Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha = 666,1655 lei/ha
Sub-pachetul 6.2 = 39 €/ha = 181,6815 lei/ha
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică
= 218 €/ha = 1.015,553 lei/ha
P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha = 2.007,8135 lei/ha
P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha = 2.059,057 lei/ha
P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha = 2.231,4215 lei/ha
P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha = 1.630,475 lei/ha
P6 - Pajişti permanente
Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha = 600,9465 lei/ha
Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha = 340,0705 lei/ha
 Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice PNDR 2014-2020
M13.1 - plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha = 451,8745 lei/ha
M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative – 62 €/ha = 288,827 lei/ha
M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha = 349,3875
lei/ha
Cursul de schimb valutar este de 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală
Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din
30.12.2017, pentru plăţile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
AVANSUL acordat pentru plăți compensatorii a fost 85% din valoarea unei scheme de plată.
În Campania 2018 din numărul total de fermieri 19245 au fost autorizați la plata în avans,
un număr de 16362 fermieri, ceea ce reprezintă 85,46 % din numărul total al fermierilor eligibili la
plata avans 18539.
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Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plată campania 2018
Cuantumul schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic au fost aprobate prin Hotărârea nr.
943/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și
pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018.
Schemele de plată:
-SCZ_FB – sprijin cuplat categoria bivoliţe de lapte = 160,8187 euro/cap de animal (750,03 lei);
-SCZ_TC – sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora = 291,4906 euro/cap de
animal (1359,45 lei)
 SCZ_VL – sprijin cuplat categoria vaci de lapte = 340,9081 euro/cap de animal (1589,93 lei).
Până în prezent din numarul total al fermierilor de 19245 au fost aprobati la plata finala un numar de
19211 fermieri, ceea ce reprezintă 99.90 % din numarul total al fermierilor care au depus cereri unice de
plată.
Suma totala autorizata pentru campania 2018 este de 74783178,96 milioane euro, ceea ce reprezinta
348692367,88 lei.
Informare plăți IACS Campania 2019
În Campania 2019 au fost depuse un număr de 18468 cereri, cu o suprafață totală de 283077,65 ha,
din care un număr de 694 sunt cereri cu suprafețe mai mare de 50 ha, cu suprafața de 197316,68 ha
instrumentate la Centrul județean Galati, iar un număr de 17774 sunt cereri cu suprafețe mai mici de 50 ha,
cu suprafața de 85760,97 ha, instrumentate la cele șase centre locale: Centrul local Beresti (1957cereri),
Centrul local Cudalbi (3741 cereri), Centrul local Galați (2040 cereri), Centrul local Tecuci (4746 cereri),
Centrul local Tecuci Sat Nou (2643 cereri), Centrul local Tîrgu Bujor (2647 cereri).
Cuantumurile schemelor de plăți au fost aprobate în baza Hotărârii nr. 724/2019, privind stabilirea
pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor
de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al
plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.
Plățile directe care fac obiectul prezentei hotărâri, ca mecanisme de susținere a veniturilor
producătorilor agricoli, la plata în avans, sunt următoarele:
 Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) = 102,6082 euro/ha, respectiv 487,3479 lei
 Plată redistributivă : - primul interval: 1-5 ha inclusiv - 5 euro/ha = 23,7480 lei/ha;
- al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv) – 48,7127 euro/ha
= 231,3658 lei/ha;
 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 59,3201 euro/ha = 281,7467
lei/ha
 Plata pentru tinerii fermieri = 31,2477 euro/ha = 148,4140 lei/ha
 Sprijin cuplat sector zootehnic ovine/caprine: 17,7173 euro/cap animal adică 84,15 lei pe cap
de animal.
Plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la
cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3.
Fermierii care au depus cereri unice de plată vor primi în avans, începând de miercuri, 16 octombrie,
70% din subvenţiile pe suprafaţă din cadrul schemelor de plăți directe şi până la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.
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Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală pentru plata în avans, sunt următoarele:
 Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020
P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha, 661,507 lei/ha
P2 - Practici agricole tradiţionale:
P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha = 465,85 lei/ha
P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 21 €/ha = 97,8285 lei/ha
P3 - Pajişti importante pentru păsări:
P3.1 Crex crex:
P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha = 1.444,135 lei/ha
P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha = 1.076,1135
lei/ha
P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus:
P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha
= 740,7015 lei/ha
P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 80
€/ha = 372,68 lei/ha
P4 - Culturi verzi = 128 €/ha = 596,288 lei/ha
P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250
€/ha = 1.164,625 lei/ha
 Măsura 11 Agricultură ecologică PNDR 2014-2020
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura
ecologică = 293 €/ha = 1.364,9405 lei/ha
P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha = 2.329,25 lei/ha
P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha = 2.888,27 lei/ha
P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha = 2.469,005 lei/ha
P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha =
1.700,3525 lei/ha
P6 – Pajişti permanente
Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha = 666,1655 lei/ha
Sub-pachetul 6.2 = 39 €/ha = 181,6815 lei/ha
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică
= 218 €/ha = 1.015,553 lei/ha
P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha = 2.007,8135 lei/ha
P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha = 2.059,057 lei/ha
P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha = 2.231,4215 lei/ha
P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha = 1.630,475 lei/ha
P6 - Pajişti permanente
Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha = 600,9465 lei/ha
Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha = 340,0705 lei/ha
 Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice PNDR 2014-2020
M13.1 - plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha = 451,8745 lei/ha
M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative – 62 €/ha = 288,827 lei/ha
M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha = 349,3875
lei/ha
Plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac
în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de
31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06.
La APIA CJ Galați au fost depuse un număr de 18468 cereri unice de plată, din care 694 cereri unice
de plată cu suprafețe mai mari de 50 ha.
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Numărul fermierilor care vor intra la plata în avans în prima etapă este de 13436, din care 383 de
fermieri au suprafețe mai mari de 50 ha, ceea ce reprezintă 73 % din numărul total al cererilor unice de plată
depuse.
Numărul fermierilor autorizati la plata în avans în data de 16 octombrie 2019 este de 10922, din
care 240 de fermieri au suprafețe mai mari de 50 ha, ceea ce reprezintă 59,20% % din numărul total al
fermierilor care au depus cereri unice de plată.
Plățile în avans vor fi efectuate până pe data de 30 noiembrie urmând ca de la 1 decembrie să înceapă
plata finală.
Informare plăţi Măsuri Specifice
Activitatea serviciului este bazată pe verificarea și autorizarea cererilor privind schemele de plată acordate în
sectorul zootehnic și vegetal, măsuri de piaţă – intervenţie, Măsuri delegate, ajutoare de stat.
Nr. Forma de sprijin
Nr.
Suma
Nr.
Suma
crt
dosare autorizată
dosar autorizată
2018
aferentă 2018 e
aferentă 2019
2019
1

Restructurare/reconversie plantații
viticole

1

0

-

-

2

Investiții sector vinicol Ord.
1801/2014

3

0

2

3.679.581,06

3

Organizații de producători, Ord.
MADR 406/2017 și HG 740/2017

2

1.253.303,34

2

1.341.224,28

Total ajutor comunitar sector vegetal

6

1.253.303,34

4

5.020.805,34

2

1.977.641,23

2

1.447.633,03
(plătit sem.I,
sem.II în
verificare la
Central)

Sprijin financiar comunitar acordat în
sectorul apicol - PNA

46

135.277,74

36

108.249,57

Măsura 14T – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)porcine 2017

4

451.679,40

-

-

Măsura 14T – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)păsări 2017

7

1.829.130,63

-

-

Măsura 14T – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)porcine 2018

1

1.180.817,95

1

-

Măsura 14T – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)-

2

417.376,85

2

-

O. G. nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru
şcoli al UE şi H. G. nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023

5

păsări 2018
Măsura 14 – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)porcine 2018

4

Măsura 14T – plăți în favoarea
bunăstării animalelor – pachet a)păsări 2018

5

4

-

1.567.301,72

5

-

71

4.393.729,00

54

6.576.687,94

1.784

1.828.928,51

1.623

1.724.806,42

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acciză motorină trim.III/2017 diferență
de plată 49%

570

4.322.773,00

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acciză motorină trim.IV/2017

389

3.067.842,00

408

3.651.491,00

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acciză motorină trim. I 2018

299

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acciză motorină trim.II/2018

632

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acciză motorină trim.III/2018

592

10.228.257,00

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015acorduri prealabile motorină

750

-

HG 1179/2014- Scheme de ajutor de
stat în sectorul creșterii animalelor

10

811.978,37

5.026

Total ajutor comunitar sector zootehnic
Lg. 247/2005 si Ord.33/2011- renta
viageră agricolă

Total ajutoare de stat
TOTAL SMS APIA CJ GALATI

2.329.782,55

trim.I
V
2018
2.088.498,00

456

4.388.275,00

trim. I
2019
8.881.498,00

615

7.653.074,00

trim.
II
2019

5.103

803

-
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554.280,82

31.229.774,88

3.911

17.971.927,24

36.876.807,22

3.969

29.569.420,52

Director executiv APIA C.J. Galați,
Sîntion Alexandru
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