
 

Calendar lansări sesiuni de depunere proiecte în anul 2020 în cadrul PNDR 2014-2020 

 

Nr. 
crt. Submăsuri/Măsuri Perioadă Alocare 

- euro - 

1 sM 17.1 „Contribuții la primele de asigurări” 11 mai–30 noiembrie 
2020  

. 
15.000.000 

 

2 
sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă 
consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor 
catastrofale” 

11 mai – 31 iulie 2020  13.039.804 
 

3 

sM 5.2 „Sprijin pentru investiții în refacerea terenurilor agricole și a 
potențialului de producție afectate de dezastrele naturale, de condiții de 
mediu adverse și de evenimente adverse” 
 

11 mai – 31 iulie 2020  3.677.431 
 

4 
sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii 
agricole și silvice – componenta irigații” 
 

iunie 43.700.259 
 

5 sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor 
agricole”1 iunie 12.000.000 

 

6 sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” iunie 1.985.644 
 

7 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” iulie 43.022.207  

8 sM 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” august 2.008.739 

9 
sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare şi de promovare desfășurate de 
grupurile de producători în cadrul pieței interne” 
 

august 4.072.493 

 

 
1Pentru sM 4.2 sesiunea va fi organizata doar pentru investiții noi in abatoare de capacitate mica in zona montana încadrabile in DI 6A  



Eliberarea adeverinte APIA
Incheierea unor conventii de finanțare între APIA – Banca Comerciala– Fondul de

garantare (FGCR și FNGCIMM) care să faciliteze accesul fermierilor la creditare in condiții
avantajoase, cu o dobândă ROBOR de 2%, pe baza adeverintelor emise de APIA .

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o
adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2020
solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă –
M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia,
suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s‐a
efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, sau datele au fost preluate din
informatiile existente in cererea inchisa in aplicatia IPA online si inregistrata in IACS, nu face
obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile
generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 85% din valoarea sumei calculate conform
adeverinţei eliberate de APIA.,atat pentru FEGA cat si pentru FEADR

Adeverintele vor fi eliberate de APIA începând cu 15 mai 2020, cu două luni
mai devreme comparativ cu anul trecut.

Fermierii pot primi adeverintele  la 2/3 zile de la data depunerii 
cererii.



Sprijinul cuplat vegetal

• PLATA SPRIJINULUI CUPLAT IN VEGETAL – SCV C2019
• A fost adoptată Hotărârea nr. 351 din 30 aprilie 2020, pentru aprobarea 
plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru 
anul de cerere 2019.

• Plafonul maxim aprobat are valoarea de 85.50 milioane euro.
• APIA va autoriza la plată sprijin cuplat în sectorul vegetal după data de 15 
mai, dată care reprezintă termenul limită de depunere de către fermieri a 
unor documente specifice acestor scheme.

• In data de 16 mai 2020, vor fi autorizati la plata fermierii eligibili , vor
incepe transferurile in contabilitate a centralizatoarelor venite de la judete, 
iar, din data de 18.05.2020 se vor face primele ordine de plata pentru
beneficiarii sprijinului cuplat vegetal.



Nr. 
crt.

Măsura Termen depunere documentatie 
pentru eligibilitate la APIA

Suprafața determinată 
de APIA pt 2019

Plafoane dupa tranfer Cuantum dupa tranfer

mii ha mii euro euro/ha

1 Soia
31 Martie 2020                   30 aprilie 
2020 la loturi semincere 157.05262 33434.000 212.88

2 Lucernă 31 Martie 2020          172.75315 16354.250 94.67
3

Leguminoase boabe pentru industrializare 
(mazare boabe și fasole boabe ) 1 decembrie 2019 3.72732 440.0000 118.05

4 Cânepă 31 Martie 2020  0.48632 102.1300 210.01

5 Orez 31 Martie 2020  7.86471 4902.2000 623.32
6 Sămânță de cartof 15 Mai 2020 0.60602 840.0000 1386.09
7 Hamei 15 Mai 2020 0.24910 131.7600 528.94
8 Sfeclă de zahăr 31 Ianuarie 2020 22.61084 18752.0000 829.34
9 Tomate procesare 1 Noiembrie 2019 0.69317 1190.8600 1717.99
10 Castraveți procesare 1 Noiembrie 2019 0.01730 9.3400 539.88
11 Legume cultivate în sere și solarii (tomate, 

castraveți, ardei, vinete ,varză)

1 Noiembrie 2019 1.35858 6316.2000 4649.12
12

Fructe pentru procesare (prune, mere, cireșe, 
vișine,caise, zarzăre) 31 Decembrie 2019 1.89608 510.0000 268.98

13
Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru 
industrializare 30 Octombrie 2019 2.52376 2523.7600 1000.00

Totaluri 371.83897 85506.50000



Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din 

rasele Bazna şi/sau Mangaliţa
• încurajarea crescătorilor de animale de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, în vederea

creșterii numărului de animale de reproducție deținute și creșterii numărului de produși
valorificați de la acestea, cu scopul creșterii efectivelor de porci din rasele Bazna și Mangalița la 

nivel național.
• Se acorda un  sprijin de 1200 lei/cap scroafă/an cu condiția comercializării a minim 4 purcei/cap 
de scroafă/an la o greutate de minim 8 kg/cap, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate .

• Schema de ajutor de minimis se aplică crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna 
și/sau Mangalița, respectiv:

• a) producătorilor agricoli PFA, II și IF;
• b) producătorilor agricoli persoane juridice.

• Conform datelor de la Agenția Națională pentru Zootehnie, la această dată, este înscris în  
Registrul Genealogic:

‐ 1658 Mangalita
‐ 278 Bazna
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