


ü Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituție 
publică înființată în anul 2004 în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale.

ü În cei 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană APIA a 
derulat fonduri europene şi naționale destinate susținerii agriculturii 
românești și fermierilor români de peste 23 de miliarde de euro.

ü Rata medie anuală a absorbției fondurilor: peste 96 %. 
ü Anual la APIA se depun în medie 900 de mii de cereri de plată, 

pentru o suprafață de aproximativ 9,5 milioane de hectare.
ü Dacă în anul 2007 APIA derula mai puțin de 10 forme de sprijin 

destinate fermierilor români, după introducerea noii Politici Agricole 
Comune în anul 2015, numărul schemelor și măsurilor/submăsurilor, 
pachetelor/subpachetelor gestionate a crescut substanțial, astfel 
încât la momentul actual a ajuns la peste 100.



Începând cu anul 2007, după aderarea la Uniunea Europeană, APIA 
implementează scheme şi măsuri de sprijin destinate  fermierilor, finanțate 
din două fonduri europene, respectiv:
 Fondul European de Garantare Agricolă  - FEGA (plăți directe, măsuri 

de piață, măsuri de promovare a produselor agricole)

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR (prin 
intermediul măsurilor delegate din cadrul PNDR 2014 - 2020)

precum și din  
 Bugetul Național  - BN (ajutoare naţionale tranzitorii, ajutoare de stat) 



• PLĂŢI DIRECTE

• SCHEME DE SPRIJIN 
CUPLAT ÎN SECTOARELE 
VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC

• MĂSURI DE PIAŢĂ ŞI 
PROMOVARE PRODUSE 
AGRICOLE

• MĂSURI DE MEDIU ŞI CLIMĂ

• SPRIJIN DESTINAT CREĂRII 
DE SUPRAFEŢE 
ÎMPĂDURITE 

• SPRIJIN PENTRU 
ANGAJAMENTE DE 
SILVOMEDIU

• MĂSURI PRIVIND 
BUNASTAREA ANIMALELOR

• AJUTOARE NAŢIONALE 
TRANZITORII ÎN 
SECTORUL VEGETAL ŞI 
ZOOTEHNIC

• AJUTOARE DE STAT

FEGA FEADR BUGET NAŢIONAL



Schema simplificată pentru micii 
fermieri 

Schemele de sprijin cuplat în 
sectoarele vegetal şi zootehnic

Plata pentru tinerii fermieri

Plata pentru practici agricole 
benefice pentru climă și mediu

Plata redistributivă

Schema de plată unică pe suprafaţă 
(SAPS)





Măsura 10 – agro-
mediu şi climă.

Măsura 11 – 
agricultură 
ecologică.

Măsura 13 – zone 
care se confruntă 
cu constrângeri 
naturale sau cu 

alte constrangeri 
specifice.

Măsura 14 – Plăți 
în favoarea 
bunăstării 

animalelor.

Măsura 8 - 
Investiţii în 
dezvoltarea 

zonelor 
împădurite şi 
îmbunătăţirea 

viabilităţii pădurilor, 
SubMăsura 8.1: 

Împăduriri şi 
crearea de 
suprafeţe 

împădurite.

Măsura 15 - 
Servicii de 
silvomediu, 

servicii climatice și 
conservarea 

pădurilor, 
SubMăsura 15.1: 

Plăți pentru 
angajamente de 

silvomediu.



ANT 1 – 
culturi în 

teren arabil
ANT 2 – in 
pentru fibră

ANT 3 – 
cânepă 

pentru fibră
ANT 4 – 

tutun
ANT 5 – 
hamei

ANT 6 – 
sfeclă de 

zahăr



ANT 7 - bovine – sectorul 
lapte

ANT 8 - bovine – sectorul 
carne

ANT 9 - schema cuplată 
de producție, speciile 

ovine/caprine



In perioada 16.10.2017 – 15.10.2018, Agenția de Plăți si Intervenție pentru 
Agricultură a autorizat la plata suma de 2,820 miliarde euro, din care: 

• 2,636 miliarde euro - Campania 2017 din FEGA (Fondul European de 
Garantare Agricola), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala) + cofinantare de la BN1 (Bugetul National) si BN (Bugetul National) 
si 

• 183,77 milioane euro - Masuri de piata si comert exterior si Ajutoare de 
stat 

! La data de 12.10.2018, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a 
autorizat la plata suma de 16,452,196.59 euro, sumă ce reprezintă 
rambursare disciplină financiară an 2017.



ü Pentru Campania 2018, plafonul alocat României pentru plațile directe 
conform Regulamentului Nr.891/21.06.2018, este de 1,912,150,000 
Euro.

ü În conformitate cu prevederile Regulamentului 1306/2013 privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, plățile 
regulare pentru schemele gestionate de către APIA se efectuează în 
perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor.

ü Totodată, in conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 
Comisiei nr. 6293/01.10.2018, statele membre pot face plăți în avans, 
în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, de până la 70 % în cazul 
plăților directe, și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală.



La data de 16.10.2018, APIA a demarat Campania de plăți 
în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată 
în anul 2018. 

Suma totală autorizată la plată in perioada 16 octombrie 
2018 – 21 noiembrie 2018 este de 900,66 milioane euro 
din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) 
+ cofinanțare de la Bugetul National, pentru un număr de 
692.237  fermieri.



Cuantumuri în sectorul vegetal:
ü Schema de plată unică pe suprafaţă: 102,5 euro/hectar,
ü Plata redistributivă: pentru intervalele între 1- 5 hectare cuantumul este 

de 5 euro/hectar iar pentru intervalele între 5 - 30 de hectare cuantumul 
este de 50,3 euro/hectar. 

ü Plata pentru înverzire: 58,2 pe hectar, 
ü Plata pentru tinerii fermieri: 25,8 euro/ hectar. 
Schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine: 15,9 euro/cap



ü Să menținem trendul ascendent al absorbției fondurilor europene și 
să încurajăm fermierii să mizeze pe agricultură prin accesarea cât 
mai multor forme de sprijin financiar. 

ü Să contribuim în continuare, cu sprijinul şi în interesul fermierilor, la 
modernizarea şi eficientizarea agriculturii, la dezvoltarea satului 
românesc și la creșterea economiei în ansamblul ei, pe termen mediu 
şi lung, în România.



http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare


