
1 

 

 
 

Informare privind acordarea subvențiilor in sectorul agricol în județul Galați 

 

 Scheme și măsuri implementate  

 

În anul 2021, din fondurile europene Fondul European pentru Garantare în Agricultură 

(F.E.G.A.)/Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) şi din bugetul 

naţional se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor schemele de plăţi directe, ajutoare naţionale 

tranzitorii şi măsuri compensatorii de dezvoltare rurală: 

a) Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se aplică 

în agricultură în perioada 2015 – 2021 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. 

b) Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita 

prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

c) 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;    

d) Schemele de plată pentru animale. 

 

Situaţia cererilor depuse în Campania SAPS 2021: 

 

Nr. 

Crt. Denumire centru 

Număr cereri 

depuse 

2021 

1 Centrul Judeţean Galati 720 

2 Centrul Local Beresti 1818 

3 Centrul Local Cudalbi 3670 

4 Centrul Local Galati 1831 

5 Centrul Local Tecuci  4890 

6 Centrul Local Tecuci Sat Nou 2738 

7 Centrul Local Tg Bujor 2382 

TOTAL 18049 
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În Campania 2021 au fost depuse un număr de 18049 cereri, cu o suprafață totală de  292579,23 ha, din 

care un număr de  720  sunt cereri cu suprafețe mai mare de 50 ha, iar un numar de  17329 sunt cereri 

cu suprafețe mai mici de 50 ha, instrumentate la cele șase centre locale: Centrul local Beresti (1818 

cereri),  Centrul local Cudalbi (3670 cereri), Centrul local Galați (1831 cereri), Centrul local Tecuci 

(4890 cereri), Centrul local Tecuci Sat Nou (2738 cereri), Centrul local Tîrgu Bujor (2382 cereri). 

 

Au fost  solicitate plăti pentru următoarele scheme /măsuri de sprijin: 

 

a) Schemele de plăţi directe: 

 Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.): 

numar fermieri: 17289 

suprafața 292579,23 ha; 

 Plata redistributivă: 

      nivelul I (1-5ha) = 5euro/ha   12942 fermieri 

      nivelul II (5,01-30ha) = 50,3626 euro/ha     4651 fermieri 

 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu: 

numar fermieri: 17364 

suprafața 289325,64 ha; 

 

b) Ajutoarele naţionale tranzitorii: 

 ANT 1 – culturi în teren arabil: 

numar fermieri: 16158 

suprafață 282298,4 ha; 

 ANT 4 – tutun: 

numar fermieri: 0 

suprafață 00,00  ha; 

 ANT 6 – sfeclă de zahăr: 

numar fermieri: 2 

suprafață 2010,60  ha; 

 

c) Sprijin cuplat în sectorul vegetal: 

7.1 Sprijin cuplat pentru cultura de soia: 

numar fermieri: 43 

suprafață 19807,87 ha. 

7.10 Tomate câmp industrializare: 

numar fermieri: 35 

suprafață 1675,87 ha. 

7.11 Castraveți câmp industrializare: 

numar fermieri: 1 

suprafața: 1,37 ha. 

7.15 Meri industrializare: 

numar fermieri: 4 

suprafața: 1894,15 ha. 

7.2 Lucerna: 

numar fermieri: 649 

suprafața: 64490,14 ha. 

7.3 Mazăre boabe pentru industrializare: 

numar fermieri: 38 

suprafața: 10277,36 ha. 

7.4 Fasole  boabe pentru industrializare: 
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- numar fermieri: 2 

- suprafața: 616,61 ha. 

 

7.9 Sfeclă de zahăr: 

- numar fermieri: 2 

- suprafață  2010,61 ha; 

7.12. Legume cultivate in spatii protejate-sere 

- numar fermieri: 0 

- suprafață  0 ha; 

7.13. Legume cultivate in spatii protejate-solarii 

- numar fermieri: 1867 

- suprafață  5653,02 ha; 

 7.14. pruni industrializare 

- numar fermieri: 1 

- suprafață  238,98 ha; 

7.16. ciresi si visini industrializare 

- numar fermieri: 1 

- suprafață  238,98 ha; 

 

d) Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole: 

 Măsura 10 - Agro-mediu şi climă: 

numar fermieri: 319 

suprafață 27102,87 ha; 

 Măsura 11 - Agricultura ecologică 

 

 Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică conţine: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în 

conversia la agricultura ecologică; 

numar fermieri: 71 

suprafață 6435,48 ha; 

 Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologică; 

numar fermieri: 2 

suprafață 1,7 ha ; 

 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică; 

numar fermieri: 10 

suprafață 111,86 ha 

 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică; 

numar fermieri: 7 

suprafață 86,11 ha; 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică; 

numar fermieri: 4 

suprafata 105,69 ha. 

 

Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte 

constrângeri specifice: 

 

Submăsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană (ANC_ZM): 

- numar fermieri: 13 

- suprafata 35,89 ha 
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Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative (ANC_SEMN): 

- numar fermieri: 15358 

- suprafata 253379,31 ha  

Submăsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice 

(ANC_SPEC): 

- numar fermieri: 2 

- suprafata 2,32 ha  

 

e) Schemele de plată pentru animale. 

 Sprijinul cuplat pentru creşterea vacilor de lapte: 

- numar fermieri: 117 

 Sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor: 

- numar fermieri: 383 

 Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor: 

- numar fermieri: 191 

 Sprijinul cuplat pentru creşterea taurinelor din rase   de carne şi metişii acestora: 

- numar fermieri: 24 

 Ajutoare naționale tranzitorii în sector zootehnic: 

 Ajutoare naționale tranzitorii LAPTE: 

- numar fermieri: 177 

 Ajutoare naționale tranzitorii BOVINE CARNE: 

- numar fermieri: 1218 

 Ajutoare naționale tranzitorii OVINE, CAPRINE: 

- numar fermieri: 1472 

 

Au fost autorizați la plată, în perioada 15.10.2021-30.06.2022, un număr de 18049 fermieri, din 

care 720 fermieri cu suprafețe mai mari de 50 ha, ceea ce reprezinta un procent de 100% din numarul 

fermierilor care au dpus cerere unică de plata Campania 2021. 

 

Suma totala autorizată a fost de 79.467.066,41 euro ceea ce reprezinta 391.584.821,51 lei. 

 

 

 Măsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" 
 

Schema de ajutor de stat "sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", 

aferentă măsurii 8 "investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor", 

submăsura 8.1 "împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, a fost 

aprobată prin Ordinul nr. 857/2016 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

  Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acordate prin schemă, se acordă 

în cadrul PNDR 2014-2020, ca ajutoare cofinanțate din FEADR.  Schema este implementată de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția generală dezvoltare rurală - 

Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR), prin 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură (APIA). 
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SCOPUL ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați 

de terenuri agricole și neagricole și forme asociative ale acestora pentru împădurirea și crearea de 

suprafețe împădurite. 

Schema vizează plantațiile forestiere realizate prin: 

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole  

b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole  

În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel: 

Teren agricol - reprezintă o suprafață de teren din categoriile de folosință 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 APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv 

să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, iar pentru 

acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiționalitate relevante; 

Teren neagricol - reprezintă o suprafață de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS (Land 

Parcel Identification System - Sistemul de identificare a parcelelor agricole) care nu este utilizată în scop 

agricol sau care are utilizare agricolă și este încadrată în categoriile de folosință teren arabil, pajiști 

permanente și culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel 

minim de întreținere prin respectarea standardelor de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 

2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe 

suprafață; 

Fermier activ - deținător de terenuri agricole încadrat în categoria fermier activ în sensul art. 6 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

104/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

Trup de pădure - reprezintă o suprafață de teren care se întinde pe cel puțin 0,5 ha, cu arbori mai înalți 

de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație și consistența de peste 10%; 

Perdelele forestiere de protecție - reprezintă formațiunile cu vegetație forestieră acoperind minimum 0,1 

ha, amplasate la o anumită distanță unele față de altele sau față de un obiectiv cu scopul de a-l proteja 

împotriva efectelor unor factori dăunători și/sau pentru ameliorarea climatică, economică și estetico- 

sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecție se încadrează și cordoanele forestiere; 

BENEFICIARII SCHEMEI sunt deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și formele 

asociative ale acestora. 

- În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unitățile administrativ-

teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum 

și formele asociative ale acestora. 

- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile 

și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 

https://lege5.ro/App/Document/gyydcnzvg4/ordonanta-de-urgenta-nr-3-2015-pentru-aprobarea-schemelor-de-plati-care-se-aplica-in-agricultura-in-perioada-2015-2020-si-pentru-modificarea-art-2-din-legea-nr-36-1991-privind-societatile-agricole-si-?pid=76130911&d=2018-04-18#p-76130911
https://lege5.ro/App/Document/gy3denjt/legea-nr-36-1991-privind-societatile-agricole-si-alte-forme-de-asociere-in-agricultura?pid=76171651&d=2018-04-18#p-76171651
https://lege5.ro/App/Document/gy3diojtga/legea-nr-104-2015-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-3-2015-pentru-aprobarea-schemelor-de-plati-care-se-aplica-in-agricultura-in-perioada-2015-2020-si-pentru-modificarea-art-2-din?d=2018-04-18
https://lege5.ro/App/Document/gy3diojtga/legea-nr-104-2015-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-3-2015-pentru-aprobarea-schemelor-de-plati-care-se-aplica-in-agricultura-in-perioada-2015-2020-si-pentru-modificarea-art-2-din?d=2018-04-18
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În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul financiar acordat prin schemă se poate acorda 

doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate 

administrativ-teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii). 

COSTURI ELIGIBILE: 

a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri; 

b) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief 

(câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol, neagricol), implică costuri privind 

plantarea, respectiv costuri cu achiziționarea puieților forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, 

precum și costuri ale altor operațiuni conexe, cum ar fi depozitarea și tratarea puieților cu materiale de 

prevenție și protecție necesare; 

- costuri standard aferente împrejmuirii plantației forestiere; 

- realizarea lucrărilor de întreținere; 

- realizarea lucrărilor de îngrijire; 

- acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor. 

Costurile standard reprezintă valori fixe, cu excepția pierderilor de venit agricol, a căror valoare se 

calculează prin însumarea marjei nete standard cu nivelul plății unice pe suprafață, stabilită pentru 

fiecare an de campanie; 

c) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief 

(câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani, asimilată termenului de 

închidere a stării de masiv. Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită 

în cadrul proiectului tehnic de împădurire; 

d) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) aferente a două 

lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv; 

e) costuri standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a 

împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a 

plantației, calculate prin însumarea marjei nete standard cu nivelul plății unice pe suprafață, stabilită 

pentru fiecare an de campanie; 

f) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau 

abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreținere a plantației din cursul primului an de 

împădurire; 

g) costuri standard legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul 1 pentru suprafața plantației 

neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici. 

Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, este calculat în baza următoarei 

formule: 

Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n*VM*2%, 

în care: 
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VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă - 

590 (euro); 

n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme; 

VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (aferent 

lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor) - 8.889 (euro). 

  Valorile costurilor standard pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei și a contractelor 

de finanțare în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora. 

  Sprijinul financiar se acordă în urma aplicării procesului de selecție și notificării beneficiarului 

privind finanțarea cererii de sprijin, urmată de încheierea contractului de finanțare între APIA și 

beneficiar. 

Lucrările de înființare a plantațiilor pot demara numai după încheierea contractului de finanțare 

încheiat între APIA și beneficiar. 

Costurile standard plătite beneficiarilor sunt sume fixe, iar beneficiarii nu vor prezenta 

documente justificative pentru documentarea cheltuielilor efectuate pentru elaborarea proiectului tehnic 

de împădurire, realizarea lucrărilor de împădurire și împrejmuire a plantației forestiere, refacerea 

plantației și pentru compensarea pierderilor de venit agricol. 

  În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înființare a plantațiilor în baza schemei 

începând cu data de 1 octombrie, acesta poate să beneficieze pentru anul respectiv de plățile directe 

acordate pe suprafață în baza Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor 

prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. 

În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înființare a plantațiilor în baza schemei 

înainte de data de 1 octombrie, acesta nu mai poate beneficia de plăți acordate pe suprafață în cadrul 

altor scheme în acel an de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață pe parcelele respective. 

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard 

aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a T.V.A. 

  EUR/ha  Terenuri agricole câmpie Terenuri neagricole câmpie 

 Prima 1 (rândul 1 + rândul 2) 

 1 Proiect tehnic Conform formulei Conform formulei 

 2 Înființare 3994 4393 

 3 Împrejmuire 2081 2081 

 Prima 2 (rândul 4. . .9* + rândul 10. .11 + rândul 12*) 

 Lucrări de întreținere (maximum 6 ani) 

 4 Întreținere anul 1 1138 1138 

 5 Întreținere anul 2 2423 2423 

https://lege5.ro/App/Document/gm4tamjshe/regulamentul-nr-1307-2013-de-stabilire-a-unor-norme-privind-platile-directe-acordate-fermierilor-prin-scheme-de-sprijin-in-cadrul-politicii-agricole-comune-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr-637-20?d=2018-04-18
https://lege5.ro/App/Document/gi3tqmbzgu/regulamentul-nr-637-2008-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-1782-2003-si-de-stabilire-a-programelor-nationale-de-restructurare-pentru-sectorul-bumbacului?d=2018-04-18
https://lege5.ro/App/Document/gi3tqmbzgu/regulamentul-nr-637-2008-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-1782-2003-si-de-stabilire-a-programelor-nationale-de-restructurare-pentru-sectorul-bumbacului?d=2018-04-18
https://lege5.ro/App/Document/gi3tsobshe/regulamentul-nr-73-2009-de-stabilire-a-unor-norme-comune-pentru-sistemele-de-ajutor-direct-pentru-agricultori-in-cadrul-politicii-agricole-comune-si-de-instituire-a-anumitor-sisteme-de-ajutor-pentru-a?d=2018-04-18


8 

 

 6 Întreținere anul 3 1671 1671 

 7 Întreținere anul 4 899 899 

 8 Întreținere anul 5 632 632 

 9 Întreținere anul 6 632 632 

 Lucrări de îngrijire (2 ani) 

 10 Îngrijire anul 7 sau 8 191 191 

 11 Îngrijire anul 10 sau 11 157 157 

 Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani) 

 12 Marja netă standard 190 - 

 

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard 

aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a T.V.A. 

 EUR/ha Terenuri agricole câmpie Terenuri neagricole câmpie 

 Prima 1 (rândul 1 + rândul 2) 

 1 Proiect tehnic Conform formulei Conform formulei 

 2 Înființare 3221 3543 

 3 Împrejmuire 1749 1749 

 Prima 2 (rândul 4. . .9* + rândul 10. . .11* + rândul 12) 

 Lucrări de întreținere (maximum 6 ani) 

 4 Întreținere anul 1 918 918 

 5 Întreținere anul 2 1954 1954 

 6 Întreținere anul 3 1348 1348 

 7 Întreținere anul 4 725 725 

 8 Întreținere anul 5 510 510 

 9 Întreținere anul 6 510 510 

 Lucrări de îngrijire (2 ani) 

 10 Îngrijire 1 154 154 

 12 Îngrijire 2 127 127 

 Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)  

 14 Marja netă standard 190 - 

* În funcție de anul de aplicare și de solicitarea beneficiarului. 



9 

 

 

Situația cererilor de sprijin depuse la APIA Centrul Județean Galați în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Sprijin 

pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de 

suprafeţe împădurite” se prezintă astfel: 

SESIUNEA I    Proiectele se află în implementare, anul 4 de Angajament. Cererile de plata depuse în anul 2021 

au fost autorizate la plata, dupa cum urmeaza:  

Nr.

Crt. 
Nume, prenume Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/

PF

P 

Total buget indicativ*  

euro 

Suma autorizată 

pentru Cereri de 

plata depuse în anul 

2021 

euro 

1 PETREA MARICEL  SCHELA 14,95 TP 216.803,48 27.495,15 

2 
DANILA 

GHEORGHE 
IVESTI 51,85 TP 776.256,22 96.369,35 

3 
ENACHE ION 

CRISTIAN 

TG. 

BUJOR 
1,99 TP 25.094,42 3.325,29 

4 PLOPEANU GIGI OANCEA 31,55 TP 477.404,28 58.515,88 

 TOTAL  100,34  1.495.558,40 185.705,67 

  

SESIUNEA II  Proiectele se află în implementare, anul 1 și 2 de Angajament. Cererile de plata depuse în anul 

2021 au fost autorizate la plata, dupa cum urmeaza:  

Nr.

Crt. 
Nume, prenume Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/PFP 

Total buget 

indicativ* 

euro 

Suma autorizată 

pentru Cereri de 

plata depuse în 

anul 2021 

euro 

1 PLOPEANU GIGI OANCEA 8,48 TP 120.101,52 64.875,01 

2 
AVRAM 

CONSTANTIN 
GHIDIGENI 13,28 TP 204.535,48 34.700,64 

3 
CRUCEANU 

GIORGICĂ 
GHIDIGENI 5,98 TP 86.625,47 15.583,94 

 TOTAL  27,74  411.262,47 115.159,59 
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SESIUNEA III  Proiectul depus se află în implementare, anul 2 de Angajament. Cererea de plata depusă în anul 

2021 a fost autorizată la plată, dupa cum urmează: 

 

Nr.

Crt. 
Nume, prenume Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/

PF

P 

Total buget indicativ* 

euro 

Suma autorizată 

pentru Cereri de 

plata depuse în anul 

2021 

euro 

1 
PETRARU 

NICOLAE 
SCHELA 2,17 TP 33.165,56 5.670,21 

 TOTAL  2,17  33.165,56 5.670,21 

 

SESIUNEA IV Proiectele se află în implementare. 

Nr.crt. 

Nume, 

prenume/denumire 

Solicitant 

Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/PFP Total buget indicativ*  euro 

1. COCU NICUSOR Fartanesti 1,35 TP 20,855.90 

2. 

SC MDM GARDEN 

SRL Vanatori  1,56 TP 24,008.38 

 

SESIUNEA V Proiect aflat în implementare. 

Nr.crt. 

Nume, 

prenume/denumire 

Solicitant 

Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/PFP Total buget indicativ*  euro 

1. 
UAT COMUNA 

ȘENDRENI 
Sendreni 8,59 TP 57,728.79 

 

SESIUNEA VI Cereri de sprijin aflate în etapa de selecție finală. 

Nr.crt. 

Nume, 

prenume/denumire 

Solicitant 

Localitate 

Suprafață 

destinată 

împăduririi 

(ha) 

TP/PFP Total buget indicativ*  euro 

1. ESCAVBULDO SRL Schela 42,66 TP 677.639,20 

2 NEAMTU IULIAN Schela 3,00 TP 36.192,08 

 

Suma totala autorizată a fost de 306.535,47 euro ceea ce reprezinta 1.492.306,62 lei. 
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Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, 

PNDR 2014 – 2020 

 

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-

mediu” a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea 

tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin  

promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul 

legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. 

Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție:  

 Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele 

care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul 

activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene; 

  Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului. 

 

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă 

fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile 

suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o 

perioadă de 5 ani. 

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate 

în următoarele două pachete: 

• Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

Se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea 

faunei specifice ecosistemelor forestiere. De asemenea, prin menținerea lemnului mort în pădure (arbori 

uscați, dar nedoborâți) pentru a se descompune lent, în detrimentul valorificării economice, se urmărește 

păstrarea unei mari varietăți de insecte xilofage (care se hrănesc cu lemn), care la rândul lor vor contribui 

la menținerea în pădure a unei populații stabile de păsări insectivore. Totodată, prin menținerea unei 

consistențe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentrației de gaze 

cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, 

precum și la creșterea  retenției scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi îmbunătățită. 

• Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi 

aplicat doar în combinație cu Pachetul 1). 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%. 

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:  

a) 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1; 
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b) 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 

2. 

În cadrul acestei Măsuri, la APIA CJ Galati, beneficiarul a depus în sesiunea 2/2019, un proiect pentru 

412,70 ha în valoare de 86.619,30 Euro. Proiectul se afla în desfășurare, anul 4 de angajament. 

 

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și 

avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

 

       În perioada 23.04.2022-12.05.2022 s-au depus cereri de ajutor in conformitate cu  O.U.G.nr. 

51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 

sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 

În sectorul bovin au fost depuse un numar de 850 cereri eligibile. 

Până la data de 30 iunie s-a  efectuat plata aferentă schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectoarul bovin pentru anul 2022, suma totală autorizată la plată fiind de 

1.849.054.57 lei. 

 

Sprijin financiar de la bugetul de stat 
 

Renta viageră 

Renta viageră agricolă este instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeţelor agricole în 

exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării 

acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene. 

           Vizarea carnetului de rentier agricol se face la sediul APIA CJ Galati, în perioada 1 martie - 31 

august a fiecărui an, prin prezentarea fizică a rentierilor agricoli sau a împuterniciților acestora. 

         Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 

2022 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 

Titlu XI, și a depunerii/transmiterii la oricare Centru judeţean al APIA, până la data limită 15.10.2022, 

a cererii de moștenitor însoțită anumite de documente justificative. 

   Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar 

de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 

euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 

Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2022. 

Până la data de 30.06.2022 s-au vizat un numar de 904 carnete rentier agricol, cu valoarea de 

1.115.466,53 lei. 

 

Acciză motorină 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, începând cu anul 2015 se aplică schema de ajutor de 

stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse 

de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele 

vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, care se acordă sub formă de rambursare, trimestrial. 

Cuantumul unitar al ajutorului de stat se stabilește anual prin hotărâre de guvern, la nivelul anului 

2021 este de 1,572 lei/litru, iar la nivelul anului 2022 este de 1,63 lei. 

Pentru anul 2022 au fost încheiate un număr de 925  acorduri pentru finanțare. 
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Aferent trimestrului IV 2021 au fost depuse un număr de 472 cereri de plată pentru rambursare, 

cu suma autorizată de 4.157.191 lei, iar pentru timestrul I 2022, au fost depuse un număr de 551 cereri 

pentru rambursare, cu valoare autorizată de 4.407.156 lei. 

 

Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 

Ajutorul de stat, acordat cnf. H.G. nr. 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare, are 

ca obiectiv  acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, 

precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic 

al șeptelului, cu excepția  controalelor efectuate de proprietarul șeptelului sau a controalelor de rutină 

cu privire la calitatea laptelului. 

Solicitanţii ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor sunt: asociaţiile sau organizaţiile de 

crescători care prestează servicii subvenţionate micro-întreprinderilor, întreprinderilor, respectiv 

întreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat 

de producător, după caz, precum si persoanelor juridice care îsi desfăsoară  activitatea în domeniul 

productiei de produse agricole, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 

al Comisiei. 

Beneficiarii serviciilor solicitanţilor ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile 

mici şi mijlocii, respectiv întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate,  

persoanele fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanele juridice care își 

desfășoară  activitatea în domeniul producției de produse agricole.  

Până la data de 30.06.2022, s-au primit un număr de 3 dosare, aferente trimestrului IV 2021, suma 

autorizată și plătită fiind de 311.140,60 lei. 

 

Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din 

sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, conform prevederilor 

OUG nr.51/2022 se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor 

fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de 

reproducție tineret și adulte și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau de creștere a 

tineretului de înlocuire și a găinilor adulte pentru ouă în exploatații autorizate sanitar veterinare.  

La nivel de CJ Galați au fost depuse un număr de 9 cereri cu valoarea autorizată de 290.010,29 

lei. 

 

Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suine în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din 

sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, conform prevederilor 

OUG nr.51/2022  se acordă crescătorilor de suine, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor 

fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de 

îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploatații autorizate sanitar veterinare 

La nivel de CJ Galați au fost depuse un număr de 3 cereri cu valoarea autorizată de 1.410.042,69 

lei. 

 

Ajutor de stat în cadrul Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar” 
S-a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat în cadrul Măsurii 1 

„Microgranturi în domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituită prin 

Ordonanța de Urgență nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi 

și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar, cu finanțare din fonduri 

file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
file:///D:/APIA/Ameliorare/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp200108/00208750.htm
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externe nerambursabile- 5.000 euro/beneficiar,  respectiv 24.739,00 lei,  la nivel de CJ Galați având un 

număr de 211 contracte semnate. 

Ajutoare comunitare 

Sprijin financiar destinat finanțării programelor operaționale ale organizațiilor de producători din 

sectorul legume și fructe 

      Beneficiarii ajutoarelor financiare acordate în cadrul acestei măsuri sunt organizațiile de producători 

recunoscute, care au un program operational aprobat, cnf. ORD.406/2017, HG 740/2017 și Ord. 

498/2019. 

Organizaţiile de producători reprezintă elementele de bază pentru organizarea comună a pieţei 

fructelor şi legumelor prin operaţiunile pe care le asigură la nivelul lor. Consolidarea pozitiei 

producătorilor pe piață prin serviciile furnizate de OP are ca rezultat concentrarea producției, 

valorificarea superioară și crearea condițiilor optime între producție și mediu şi se realizează prin 

asocierea producătorilor individuali. 

Până la data de 30.06.2022 s-au autorizat la plată 2 cereri, cu valoarea de 3.155.857,15 lei. 

 

Sprijin financiar pentru măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole – OMADR 

1508/2018 

Acordarea unui sprijin financiar pentru restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, este una 

din măsurile de îmbunătăţire a potenţialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană 

atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere 

pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. 

Măsura vizează suprafeţele viticole a căror producţie nu este adaptată cererii şi urmăreşte 

îmbunătăţirea calitativă a producţiei acestor plantaţii prin programe de reconversie a soiurilor, 

reamplasarea parcelelor viticole, replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din 

motive sanitare sau fitosanitare, îmbunătăţirea sistemului de susţinere şi a formei de conducere, achiziţia 

şi instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare. 

 

Sprijin financiar pentru măsura de investiţii în sectorul vinicol 

Operațiunile, cnf. OMADR nr. 1531/2018, cu modificările și completările ulterioare din cadrul 

programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar sunt:  

a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru 

controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare; 

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, 

precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare 

și a sălilor de degustare; 

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepțieiției, 

ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de 

prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare. 

 

Sprijin pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole 

 Acordarea unui sprijin pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole aferenta campaniilor viticole 

din perioada 2019– 2023, prin aprobarea Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

1516/2018 

Riscurile asigurate: - gerul, grindina, gheața, ploaia, seceta sau alte fenomene climatice; 

   -  boli vegetale, daunatori, daune cauzate de animale. 
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Sprijinul pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin poate fi acordat sub forma unei contributii 

financiare a Comunitatii care nu poate depăşi: 80% sau 50% din costul primelor de asigurare plătite de 

către producători. 

 

Sprijin financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli a României – Hotărârea Guvernului nr. 

52/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României ı̂n perioada 2017-2023 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene este un program menit să creeze obiceiuri alimentare 

sănătoase şi să ducă la creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor, fiind construit în jurul 

a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate fără 

adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente. 

 

Măsurii 14  – Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet a) porcine și pachet b) păsări 
Sprijinul financiar are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă 

o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri care 

își asuma voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor. 

Aferent campaniei 2021, s-au autorizat la plată un număr de 3 cereri porcine, cu valoarea de 

1.645.995,90 lei, pentru pasăre un număr de 8 cereri cu valoarea de 2.215.344,93 lei. 

Pentru anul 2022, s-au depus un număr de 4 cereri de plată porcine și 9 cereri de plată pasăre. 

 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

 

 

Director executiv, 

Sîntion Alexandru 

 

 

 


